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VÄLKOMMEN TILL

Företaget Flyinge Plantshop har anor från 1919 då Hjalmar Seger startade Flyinge Plantskola. 
1969 tog Lennart Seger & Erling Seger över och i samband med det bytte företaget namn till 
Flyinge Plantshop. Under hösten 2011 kom fjärde generationen in i företaget, Bobby Seger, för att 
tillsammans med Erling säkerställa att den långvariga plantskoletraditionen lever vidare.
Flyinge Plantshop har sedan starten 1969 haft tre inriktningar:

Partiförsäljning riktar sig till kundkategorier så som kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, entre-
prenadföretag, trädgårdsanläggare, trädgårdsdesigners, bostadsrättsföreningar m.fl.
Den egna odlingen är och har alltid varit en viktig del av företagets verksamhet, för att kunna 
leverera så mycket som möjligt svenskodlat. Vi odlar exempelvis marktäckande buskar, häckväx-
ter i kruka och i viss mån även solitärbuskar och träd. Det vi specialiserat oss på är framförallt små till 
medelstora prydnadsbuskar i kruka. Vi kan genom vår odling erbjuda växter av mycket god kvalitet 
till konkurrenskraftiga priser. Vårt medlemskap i E-gruppen ger oss rätt att producera och sälja 
E-plantor och utfärda E-certifikat.
Gardencentret är ett av Skånes största och där tillhandahåller vi ett brett sortiment  
av växter och växtrelaterat material såsom krukor, jord, gödning, verktyg, dammprodukter,  
granitsten, plattor/marksten, m.m.
Café Smedjan öppnades våren 2015 och ligger i direkt anslutning till vårt gardencenter. Här 
serveras olika sorters hembakade kakor, kaffe samt mackor, 
sallader, pajer m.m. 

 Vi har ett väl utvecklat samarbete både nationellt  
och internationellt med andra plantskolor, vilket gör 
 att vi kan tillhandahålla ett brett sortiment med allt  
från perenner och buskar till solitärer och stora alléträd.
 Varmt välkommen att ta del av vår nya växtkatalog.  
Vi och våra medarbetare ser framemot ett intressant  
och givande samarbete.
Flyinge i februari 2019.

Erling SegerBobby Seger

BOBBY HAR ORDET
Växtsäsongen 2019 står för dörren och det innebär för oss på Flyinge Plantshop att vi firar 50 år 
som företag. 50 år är en väldigt lång tid och jag är både glad och stolt över vad min farfar Lennart 
& pappa Erling har byggt upp sedan 1969. Jag gick in i företaget hösten 2011 och har fått vara med 
och bygga vidare på vad de en gång startade. Mitt och personalens mål är alltid att du som kund 
ska få den bästa servicen och har ni frågor eller funderingar gällande växtval, priser, leveranser, m.m., 
tveka då aldrig att slå oss en signal eller skicka ett mail. Vi som jobbar med företagskunder finns 
här för er och vi gör allt vi kan för att era projekt ska bli lyckade. 
 Vid sidan om vår företagsförsäljning servar vi fortfarande privatkunder i vårt gardencenter 
vilket också möjliggör snabba kompletteringar för er företagskunder. Vårt ”nya” café går in på sin 
femte säsong och är ni hungriga eller törstiga när ni besöker oss är detta väl värt att testa. Vi serverar 
kaffe och kakor, men också matiga sallader, mackor och pajer som är väldigt uppskattade. Jag med 
personalen ser fram emot ett gott samarbete med såväl nya som gamla kunder.
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MED VIKT PÅ PERSONLIG SERVICE
Vi som jobbar med att ta hand om beställningar, lämna ut växter samt sköta odlingen är ett 
glatt gäng som alltid ser till att våra kunder får bästa möjliga service. Vi besitter god teore-
tisk utbildning kring det som rör växter varvat med goda meriter från praktiskt arbete inom 
området. Vi hjälper gärna till med förslag på växter och råd för en lyckad etablering. Vi har en 
etablerad och trogen kundkrets som uppskattar det vi erbjuder och den växer sig allt större för 
varje år. Det ser vi som ett gott tecken på att vi gör ett bra jobb. Vår personliga service gör att 
vi snabbt lär känna våra kunder vilket bidrar till en positiv atmosfär. Vi vet vad våra kunder 
vill ha och gör allt för att tillgodose dessa önskemål. 

Vi kan det här med växter och vi levererar Kunskap, Kvalitet och Service!

Vårt kontor har öppet: 
Vardagar: 07.30-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Hämtning av växter kan göras:
Vardagar 07.00-16.00, lunchstängt 12.00-12.30

Caroline Isaksson, Niclas Mårtensson, Marie Kralmark, Magdalena Olsson, Bodil Örtegren, Toribio De Los 
Santos Contreras, Ammie Englesson, Mattias Andersson, Maria Dahlqvist, Helene Koch, Martin Lyhagen
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HÖJD- OCH ZONANGIVELSER
Höjd- och zonangivelse i katalogen ska betraktas som riktvärden. Härdigheten på en 
växt påverkas av ståndort, d.v.s. jord och läge på planteringsplatsen och därför kan såväl 
sluthöjd och zonangivelser variera och lokala avvikelser kan förekomma. Det går att 
höja en zon genom att skapa lä, plantera i upphöjda bäddar, dränera jorden och ut-
nyttja alstrande värme från stadens byggnader och gator, välja äldre och större kvalitet i 
plantskolan samt undvika gödsling efter midsommar. Stommen i en plantering bör dock 
utgöras av ordentligt härdigt växtmaterial, lägg gärna till en odlingszon.

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta över Sverige
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KVALITETSBEGREPP
Vi följer Kvalitetsregler för plantskoleväxter, 5:e upplagan 2016/2017. Hela regelverket  
finns digitalt på länken www.lrf.se. Här kan även tryckta exemplar beställas.

Häck och landskapsväxter
Förökningssätt, ålder och antal omplanteringar följer nedanstående beteckning  
kompletterat med storleksintervall för topphöjden.

2/0 2-årig fröplanta, ej omskolad
1/1 2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/2 3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/2 4-årig fröplanta, om skolad efter två år
0/1 1-årig sticklingsförökad planta
0/2 2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad
0/1/1 2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
0/1/2 3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år

Ungträd 
Storlek anges med topphöjd.
Alléträd/högstam som ännu inte blivit uppstammat. Tydligt genomgående rak  
stam med jämnt fördelad sidoförgrening.

Alléträd/högstam 
Storlek anges med stamomkrets och antal omplanteringar. 
Antal omplanteringar anges då de är fler än två. Stamomkrets mäts 1 meter ovan marken.
 Alléträd två gånger omplanterade ska ha rak stam med minst 180 cm stamhöjd. 
Alléträd tre och fyra gånger omplanterade ska ha rak stam med minst 200 cm  
stamhöjd. 
 Undantag är träd som har karaktär av prydnadsträd och det gäller t.ex. Caragana,  
Crataegus, Juglans, Malus, Populus, Prunus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa m.fl.  
För dessa ska stamhöjden vara minst 180 cm.
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Stambuskträd (Stbu)
Storlek anges med stamomkrets (minst 10-12 cm) och antal omplanteringar. 
Stamomkrets mäts 1 meter ovan marken.
Träd som är minst tre gånger omplanterade och som inte stammats upp. 
Tydligt genomgående toppskott och rak stam med en naturlig sidoskotts- eller 
grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen max 80 cm ovan marken. 
Minsta topphöjd är 250 cm.

Solitär (Sol)

Storlek anges med topphöjd.
Minst tre gånger omplanterad buske som odlats på stort avstånd. Minst tre kraftiga 
och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovan marken. 

Fruktträd

Stamträd ska vara minst tvååriga. Stamomkretsen ska vara minst 13 mm (mäts mitt 
på stammen). Lägsta stamhöjd för starkväxande är 60 cm och för svagväxande 40 cm. 
Kronan ska ha genomgående toppskott och minst tre välriktade grenar. 

Omplanterade 3-4 år ska vara tre gånger omplanterade. För övrigt grundläggande krav 
enligt stamträd.

Omplanterade 5-6 år ska vara tre gånger omplanterade. Stamomkretsen ska vara minst 
10-12 cm för äpple, päron och surkörsbär och minst 12-14 cm för plommon och söt-
körsbär. För övrigt grundläggande krav enligt stamträd.

Högstam anges med stamomkrets. Stamhöjd ska vara minst 160 cm och en stamom-
krets på minst 6 cm. Storlek från 10-12 cm ska vara tre gånger omplanterad. 

Krukodlade = co
Klumpodlade = kl

OMRÄKNINGSTABELL

Plantavstånd i cm Plantor/lm Plantor /m2

 15 6,66 44,40
 20 5,00 25,00 
 25 4,00 16,00
 30 3,33 11,10
 35 2,86 8,16
 40 2,50 6,25
 45 2,22 4,95
 50 2,00 4,00
 60 1,66 2,78
 70 1,43 2,04
 80 1,25 1,56
 90 1,11 1,23
 100 1      1
 120  0,83 0,70
 150 0,66 0,44
 200 0,5 0,25
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VI ÄR E-PLANTSPRODUCENTER
Vi är stolta över att vara aktiv medlem av E-plantgruppen och odlar idag ett flertal  
E-certifierade växter. Det finns många fördelar med E-plantor:

Svenskodlade 
Kort väg från producent till konsument ger mindre miljöpåverkan och  
gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat och risken för vinterskador är   
därför mindre.

Provodlade i Sverige 
Provodling på flera platser ger säkra växtzonangivelser och korrekta  
växt-beskrivningar.

Art- och sortäkta 
Endast godkända frökällor och moderplantor används. Du får samma växt  
när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

Friska och motståndskraftiga 
Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/
skadegörare. Alla fruktträd och bärbuskar är certifierade vilket innebär att de 
är fria från plantburna sjukdomar. Detta ger dig friska, livskraftiga växter med 
större och rikligare skörd.

Nyheter och mer information om E-plantsystemet finner du på 
www.eplanta.com.

KRAVEN FÖR SVENSKODLAT
Buskar, rosor och barrväxter på friland:
– Två växtsäsonger i svensk odling.

Häck- och landskapsväxter, buskar i kruka, fruktträd på friland och i  
kruka, rosor i kruka, barrväxter i kruka, klängväxter, bärbuskar och  
perenner:
– Två växtsäsonger eller hela produktionstiden i svensk odling.

Träd:
– Tre växtsäsonger eller hela produktionstiden i svensk odling.
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GRÖNT KULTURARV

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och 
utnyttja våra kulturväxter och startades år 2000. POM fungerar också som ett verktyg för 
att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald – Riokonventionen. 
 POM samordnas från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk  
mellan organisationer och myndigheter som t.ex. friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, 
FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.
 Kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:
– Arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 –beroende på växtslag.
– I Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material som bedöms vara  
bevarandevärt, oavsett ålder. 

Växtslag som ingår i Grönt kulturarv® är perenner, lökar och knölar, rosor, kruk- 
växter, träd och buskar, frukt och bär samt vegetativt förökade grönsaker.  

För att kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att arten/sorten ska finnas 
i den Nationella genbanken (Alnarp), där de bevaras för framtiden.
Syftet är att tillhandahålla ett sortiment som görs tillgängligt för alla, för dem som  
vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation.  

I prislistan är de växter som (i nuläget) ingår i Grönt kulturarv® märkta med GK.

För mer information se www.slu.se/pom.

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att  
göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt 
växtmaterial som samlats in genom Programmet  
för odlad mångfald, POM.

· Gedigen information och bilder på växter  
för svenska utemiljöer

· Hjälp att välja växter utifrån ståndort,  
attraktionsvärden, tålighet m.m.

· Organisera dina projekt och växtlistor  
digitalt.

· Skapa växtförteckningar till t.ex. ritning, 
presentation, offertförfrågan och beställning. 

Utvecklad i samarbete mellan Sveplant, ägt 
av svenska plantskolor, och Qdec, ett företag 
specialiserat på digitala söktjänster.

Läs mer och registrera dig på  
www.planter.se
Kontakt: info@planter.se, 0733-879485

Nytt digitalt verktyg för dig som arbetar med planering och
projektering av landskap och trädgårdar
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PLANTERINGS- OCH ETABLERINGSRÅD

Varje planteringssituation och objekt är unikt och kan behöva olika typer av ställningstagande. 
Här ger vi generella råd och tips och inte en formellt upprättad beskrivning. Vår förhoppning 
är att du kan söka och finna svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med hantering, 
plantering och skötsel av plantskoleväxter. 

VÄXTER ÄR LEVANDE MATERIAL
Det bästa alternativet är att plantera växterna inom en till två dagar efter mottagandet. För 
att undvika långtidslagring ute på arbetsplatsen kan det vara bra att avtala om delavrop av 
beställda växter.

Växtmottagning
Hantera växterna varsamt i samband med mottagning och lossning. Trädens ömtåliga stam-
bark tillåter t.ex. inte att ett träd lyfts med hjälp av stroppning runt trädstammen. Avlastning 
eller förflyttning av träd sker enklast och bäst genom lyft i jordklumpen. Lämpliga verktyg för 
detta finns att låna och/eller köpa.
 Angående ev. skador på växtmaterialet, se Leveransvillkor.

Mellanlagring
Vid mellanlagring på arbetsplatsen – skydda växterna mot kyla, värme, sol, vind och håll dem 
fuktiga. Presenningar och säckväv kan fungera som avdunstningsskydd för barrotade och 
klumpade växter under en kortare period. Vid längre tids mellanlagring jordslås växterna. 
Växter förpackade i plantskolepallar eller plastsäckar behöver snarast möjligast packas upp 
och vattnas. 

PLANTERINGSTIDPUNKTER
Växter som planteras på platser nära sin härdighetsgräns samt träd med köttiga rötter som 
t.ex. Catalpa, Juglans, Liriodenron och Magnolia gynnas generellt av vårplantering.
 Krukodlade (gäller även Springring och Root Control Bag) växter kan i princip planteras 
under hela året, så länge marken inte är tjälad. En känslig period är dock under en till två 
veckor efter knoppsprickning.

Perenner
Planteras tidig vår för att undvika de varmaste och torraste perioderna eller tidig höst för att 
undvika uppfrysning under vintern.

Lövfällande växter med klump
Planteras vår eller sen höst. På våren är det från det att tjälen gått ur jorden tills bladen börjar 
slå ut som gäller och under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen 
sätter stopp. Generellt är det bäst att plantera så sent som möjligt på hösten. Betula, Carpinus, 
Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras med fördel på våren eller mycket sent 
på hösten. 

Städsegröna växter med klump
Planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, 
slutet av september i mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige. 
Det är viktigt att de städsegröna växterna hinner utveckla nya rötter på den nya växtplatsen 
innan kylan blir hård.
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Barrotade lövfällande växter
Planteras tidig vår eller sen höst. På våren från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar 
spricka upp och på hösten från oktober tills tjälen sätter stopp. Kylförvarade plantor kan under 
våren planteras till och med juni, men ju längre tid en växt förvarats desto mindre upplagrad 
energi har den kvar. Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras 
på våren eller mycket sent på hösten.

Barrotade, städsegröna häckplantor
Planteras tidig vår. 

VÄXTBÄDDAR
Utformningen av en växtbädd beror på den befintliga jordens kvalitet och hur den kan fungera 
tillsammans med de växter som planteras och deras krav på jordfuktighet och näringsinnehåll 
m.m.
 Om befintlig matjord är av bra kvalitet är det oftast bäst att plantera direkt i den. Är det 
nödvändigt att bygga en helt ny växtbädd med tillförd jord ska jorden vara homogen, d.v.s. det 
får inte bildas skiktningar av olika jordtyper som hindrar vattnets och syrets rörelser. 

Växtbäddens djup och bredd
Växternas rötter utvecklar sig både i sid- och djupled men allra mest i sidled. Merparten av ett 
träds rotsystem finns från mellan jordytan och ner till ca. 50 cm djup. Sammanhängande växt-
bäddar är alltid bättre än isolerade växtgropar. I en sådan plantering stannar löven kvar, bryts 
ner på plats och underhåller jordens mullhalt. I en sammanhängande plantering kan också 
jordvolymen per exemplar vara något mindre än när de står enskilt.
 En generell regel är att ett medelstort träd kräver minst 7-8 m2 tillgänglig jord för att kunna 
utvecklas optimalt. Resultat av en för liten växtbädd kan bli att ett träds rötter söker sig ut och 
orsakar lyftskador i hårdgjorda ytor eller tränger sig in i dagvatten- och dränledningssytem i 
jakt på vatten. En tillräckligt stor växtbädd är också en förutsättning för att rotsystemet på ett 
säkert sätt ska kunna förankra trädet i marken.
 För buskar bör växtbädden vara porös till minst 60 cm djup och för perenner kan den vara 
något grundare bearbetad.
 Ett av de vanligaste misstagen vid plantering är att växter hamnar för djupt vilket leder till 
syrebrist. 

11



 Träd med jordklump ska planteras med rotklumpens översida i marknivå och barrotade 
växter planteras med rothalsen i marknivå. Undantag gäller Salix och Populus som planteras 
ca. 10-20 cm djupare.  Klematis och rosor är också undantag och de planteras med rothalsen 
respektive förädlingsstället ca. 10 cm under markytan. För att inte växter med tunga jordklum-
par ska sjunka efter planteringen måste planteringsgropens botten vara stabil och packad samt 
endast bestå av mineraljord.

Jord av bra kvalitet är A och O
Syre, vatten och näring behöver ta sig ner till växtrötterna och koldioxiden som bildas av ar-
betande rötter och markorganismer måste kunna tränga upp ur planteringsytan.  Plantering av 
marktäckare/låga buskar eller perenner i samplantering med träd är en metod som tillgodoser 
dessa behov.
 Jorden är liksom växterna ett levande material. Jorden måste ha struktur och mikroorganis-
merna måste trivas för att jorden ska kunna förse växterna med syre, vatten och näring. Det är 
också av största betydelse att jorden är ogräsfri och att den finns i tillräcklig mängd.  
 Det finns flera fördelar med att använda naturligt bildad jord vari det finns ett värdefullt 
biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. Grundgödsla jorden till en måttlig näringsni-
vå och jordförbättra det översta skiktet (ca. 30-50 cm) genom inblandning av mullrikt materi-
al. Är befintlig jord packad eller på annat sätt av dålig kvalitet är naturligt bildad matjord från 
annat håll ett alternativ. Fabrikstillverkad jord saknar biologiskt liv, har ofta dålig struktur och 
hög mullhalt som i regel består av snabbt nedbrytbar torv. Det innebär att jordvolymen sjunker 
snabbt vilket leder till sättningar. 

PLANTERA SÅ HÄR
Träd och solitärer med klump får ej lyftas i stammen. Se till att klumpen är ordentligt ge-
nomvattnad. Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen och var noga med djupet så att 
trädet kommer på rätt nivå i förhållande till markytan. Ställ trädet på plats i gropen och slå ner 
eventuella trädstöd utan att skada rötterna. Placera huvudstolpen på den sida om trädet från 
vilken den förhärskande vinden kommer. Fyll upp halvvägs med jord runt klumpen och tryck 
till på några ställen runt om med foten. Vattna rikligt och fyll på med mer jord när vattnet 
sjunkit undan. Gör en fördjupning utmed gropens ytterkant för att på så sätt underlätta vatt-
ningen genom att den minskar risken för att vattnet rinner bort från ytan av planteringsgro-
pen. Bind trädet till stolparna, inte för högt upp. Använd ett bindmaterial som andas och som 
inte skär in i trädet. 
 Sätt gnagskydd runt stammen och se till att de når ända ner till marken.



Låt stålnät och juteväv vara kvar runt klumpen eftersom det skyddar och håller ihop rotklumpen 
utan att hindra rötternas tillväxt. Juteväven förmultnar inom några månader och stålnätet 
rostar bort inom några år. Om väv och nät sluter tätt intill rothalsen kan materialen vikas ner 
då planteringsgropen fyllts till hälften med jord. Syntetväv ska däremot avlägsnas helt.
 Krukodlade buskar och perenner planteras i porös jord och inte för djupt. Rotklumpen 
ska bara täckas av några få centimeter jord. Om rötterna har vuxit runt utmed krukans vägg 
(rotsnurr), skär ett kors i rotklumpens botten från kant till kant. Då bryts det rundväxande 
beteendet, något som växten har svårt att klara på egen hand. 
 Barrotade buskar och häckplantor planteras i planteringsgropar som är så djupa att 
rötterna kan hänga fritt i dem. Det är bättre att korta en lång rot med sekatör än att vika den. 
Doppa gärna rötterna i lera som slammats upp i vatten. Detta ökar rötternas kontakt med den 
omgivande jorden efter planteringen.
 Efter plantering görs en ordentlig genomvattning. Se till att vattnet inte rinner från växt-
bäddarna utan rinner ner genom bädden.

ETABLERINGSSKÖTSEL
Etablering sker i allmänhet under de första två säsongerna. Med etablering menas fasen från 
planteringstillfället tills växten återfått en för arten eller sorten normalt utseende och tillväxt, 
med hänsyn tagen till förhållandena på växtplatsen. 

Trädstöd och gnagskydd
Kontrollera att uppbindningen är hel och fungerande. Efter etableringen bör uppbindning och 
trädstöd tas bort då de annars gör mer skada än nytta. Kontrollera att gnagskydden är hela och 
fungerande och ta bort dem innan det blir för trångt. Efter några år brukar de inte behövas 
längre då barken vuxit sig grövre. 

Håll jorden öppen runt träd
Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas helt öppen. Ogräs och framförallt 
klippt gräsmatta konkurrerar starkt om vatten och näring. Ett alternativ, som även gynnar 
mikroklimatet, är att plantera marktäckare som har måttliga vatten- och näringsanspråk. 
Hårdgjorda ytor möjliggör ytterst liten tillgång till syre och omöjliggör tillförsel 
av organiskt material.

Rensa ogräs
Kontrollera behovet av ogräsrensning varje vecka och var extra uppmärksam på rotogräs. 
Undvik kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter.

Vattna 
I allmänhet ska en så naturlig nederbörd som möjligt eftersträvas.
 Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan. Jorden ska hållas fuktig. Alla 
nyplanterade växter ska vattnas vid behov tills de är etablerade. Efter etableringen kan  
vattning begränsas till torra perioder. Vattna så att jorden blir fuktig på djupet och ett 
vanligt riktvärde är ca 30 liter per m2 och tillfälle, vilket motsvarar 30 mm nederbörd. 
Med hjälp av bevattningssäckar ges en jämnare bevattning och är samtidigt arbets-
besparande. För en säkrare etablering och tillväxt av större häckar rekommenderas  
droppbevattning. 
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Gödsla
Gödsla inte under första säsongen eftersom rötterna växer ut lättare i jord med lågt näringsin-
nehåll. Tidigt andra våren börjar gödslingen med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, 
gärna ett långtidsverkande. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar 
jordens struktur och mikroliv. Vid användning av mineralgödsel, komplettera med organiskt, 
mullbildande material. Bruka ner gödseln i möjligaste mån i jordens ytskikt för att undvika 
kväveläckage. Gödsla fortsättningsvis varje år tills planteringen växt ihop. 

Beskär
Felväxande och skadade grenar samt ev. dubbeltoppar på träd bör avlägsnas löpande, s.k. upp-
byggnadsbeskärning. Invänta säsong två för större ingrepp men minimera sårytornas storlek 
till max 5-7 cm i diameter. 
 De flesta häckplantor som planteras på våren klipps vid planteringen ner till ca. 20 cm höjd. 
Vid höstplantering sker nedklippningen följande vår. Nedklippningen görs för att plantorna 
ska etablera sig och förgrena sig bättre oavsett om målet är en klippt eller friväxande häck. En 
klippt häck beskärs därefter både på höjden och på sidorna under uppbyggnaden. Släpp inte 
upp mer än ca. 15-20 cm i höjd per år. Friväxande häckar får efter första nedskärningen utveck-
las fritt och underhållsbeskärs som friväxande buskar av samma art. Häckväxter med genom-
gående stam toppas inte förrän de nått önskad höjd, t.ex. Carpinus, Fagus, Larix och Thuja. 
Enbart sidorna klipps och avvakta beskärning ett par år efter plantering.
 Klätterväxter bör i de flesta fall skäras tillbaka efter ca. ett år för att bli väl förgrenade. 
Klematis utgör dock ett undantag och skärs ner i samband med planteringen så att endast två 
bladpar återstår över markytan.
 Buskar skärs lämpligen ner efter ca. ett år på växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. 
Undantag är svagväxande och sparsamt förgrenade buskar som japanska lönnar, trollhassel 
m.fl. 
 Delning och omplantering av perenner kan undvikas genom att gallra skotten. Fyra till fem 
år efter plantering kan det vara dags för gallring och lämplig tidpunkt är på våren då skotten 
börjar växa.



FÖRSLAG PÅ BRA MARKTÄCKARE
Läs mer om respektive släktes/arts/sorts växtsätt, utseende och ståndortskrav  
där den presenteras i katalogen.

Buskar
Aronia melanocarpa GLORIE® E
Calluna vulgaris
Cornus canadensis
Cotoneaster dammeri ’Major’
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster radicans ’Eichholz’
Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’
Cotoneaster ’Skogholm’
Cytisus decumbens
Diervilla lonicera
Erica carnea
Euonymus fortunei var. radicans ssp.
Euonymus fortunei var. vegetus
Genista lydia
Hedera hibernica
Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E
Lonicera nitida ’Maigrün’
Potentilla (syn. Dasiphora) fruticosa ssp.
Potentilla (syn. Sibbaldiopsis) tridentata ’Nuuk’
Rosa x rugotida ’Dart’s Defender’
Salix repens ’Green Carpet’ E 
Salix repens ’Grey Carpet’ E
Sorbaria grandiflora ’Maia’ E
Spiraea betulifolia ’Tor’ E
Spiraea japonica ’Little Princess’ E
Spiraea japonica MAGIC CARPET
Spiraea japonica ’Manon’
Stephandandra incisa ’Crispa’
Symphoricarpos ’Arvid’ E
Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’
Vacinium vitis-idaea ssp.
 
Barrväxter
Juniperus communis ’Green Carpet’
Juniperus communis ’Repanda’
Juniperus horizontalis ’Prince of Wales’
Juniperus squamata ’Blue Carpet’
Microbiota decussata
Microbiota decussata ’Sibirteppe’ E
Pinus mugo var. pumilio
Taxus baccata ’Repandens’
Taxus baccata ’Summergold’

Perenner
Ajuga reptans ssp.
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis
Asarum europaeum
Bergenia ’Rotblum’
Bistorta affinis ssp.
Brunnera macrophylla
Campanula poscharskyana ’Stella’
Carex morrowii ’Ice Dance’
Cerastium tomentosum
Chelone obliqua
Dryopteris filix-mas
Epimedium sp.
Erigeron glaucus ’Fru Frida Lindström’ GK
Fragaria vesca, revbildande
Galium odoratum
Geranium sp.
Hakonechloa macra
Hosta fortunei ssp.
Hosta sieboldiana ssp.
Hylotelephium ’Herbstfreude’
Iberis sempervirens
Lamiastrum galeobdolon ’Florentinum’
Lamium maculatum ssp.
Leptinella squalida
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Luzula nivea
Luzula sylvatica
Myosotis scorpioides ’Thüringen’
Nepeta faassenii ’Walker’s Low’
Omphalodes verna
Origanum vulgare
Pachysandra terminalis ’Green Carpet’
Phedimus spurius ssp.
Phlox stolonifera ssp.
Pseudofumaria lutea
Pulmonaria officinalis ’Sissinghurst White’
Sagina subulata
Sanguisorba officinalis ssp.
Sedum album ’Coral Carpet’
Stachys byzantina ’Silver Carpet’
Thymus serpyllum ssp.
Vinca minor ssp.
Waldsteinia ternata
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ATT VÄLJA TRÄD 
– STÅNDORTSANPASSAD 

VÄXTANVÄNDNING

Det finns uppgifter som att nio av tio planterade träd ej är optimalt valda för sin ståndort  
och att upp till 80% av skötselåtgärderna skulle kunna undvikas med rätt växtval och mark-
byggnad.
 En stor anledning till denna problematik är att största fokus vid växtval tenderar att vara  
de estetiska aspekterna.
 Vad är då mest estetiskt tilltalande i längden – en välmående slånbuske eller en  
magnolia som har stora svårigheter att ens etablera sig?
 Som alternativ till färdiga lathundar inför växtval ges här ett redskap för att kunna göra 
egna val och på så sätt skapa vackra gröna miljöer som är långsiktigt hållbara och med över-
komliga skötselinsatser.
 Det består av nedan sju urvalskriterier, i prioritetsordning, som bör beaktas vid val av träd. 
De är hämtade ur boken Träd i urbana landskap (se ref.).

Sist presenteras ett arbetsexempel.

 Härdighet och Friskhet
 Bristande härdighet är naturligtvis ett problem men även arter som är alltför härdiga kan 

förlora sina främsta egenskaper då de används i de lägre odlingszonerna. Vilken ev. grund-
stam som används samt storlek på planta vid köp har betydelse för härdighet. Dessutom 
bör sjukdomsbehäftade träd helt undvikas. Genom att välja E-plantor minskar risken för 
förekomst av sjukdomar samtidigt som den genetiska bakgrunden är känd.

 Vid osäkerhet – testa först i mindre skala.

Härdighet och Friskhet

Succession

Tolerans för växtplatsen

Funktion och/eller kulturhistoriska värden

Skötsel

Växtsätt

Estetiska och sociala kvaliteter
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 Succession
 Succession handlar om en vegetations utveckling på en plats över tid. Arkitekter jobbar 

med mer eller mindre beständiga material medan landskapsarkitekter jobbar med det  
dynamiska.

 Ett öppet läge i stadsmiljö med onaturlig jordstruktur kan liknas vid karg bergmiljö i natu-
ren och där platsar t.ex. inte sekundärarter, som magnolia och ädelgran, som kräver ”mognare” 
skogsförhållanden. Här kan vissa pionjärarter som lärk och al, som har som strategi att t.ex. 
hantera störda jordprofiler och exponerade lägen konkurrera bättre om livsutrymmet. En lum-
mig skogsmiljö kan däremot inte alls vara en bra plats för en pionjärart. Försök att analysera 
vilken utvecklingsfas som anläggningen motsvarar i naturen och se vilka växter som där kan 
hantera de förhållandena.

 Tolerans för växtplatsen
 Hur växtbädden ser ut vad gäller jordart, mullhalt, torrt/fuktigt, porositet, pH, näringshalt,  

föroreningar m.m.
 Vind- och ljusförhållanden.
 Påverkar hårdgjorda ytor och/eller andra material växtplatsens temperatur och mikroklimat?

 Funktion och/eller kulturhistoriska värden
 Vad ska träden leverera?
 Exempelvis prydnad, temperatursänkning, vindskydd, omhändertagande av dagvatten, biologisk 

mångfald, stillhet, lek eller om de främst ska inrätta sig efter andan i en historisk anläggning.

 Skötsel
 Det är viktigt att känna till om arten är lätt- eller svåretablerad samt hur lång tid etableringen tar, 

för att kunna planera etableringsskötsel. Storlek vid köp spelar också roll för etableringsfasen.
 För den mer långsiktiga skötselplanen behöver man ta ställning till ”nedskräpning” i form av 

fallfrukt och stora höstlöv.
 Trädets växtsätt vad gäller genomgående stam och grenvinklar spelar roll för framtida  

beskärningsinsatser, inte minst i trafikmiljöer och invid byggnader.
 Huruvida arten är aggressiv och tar över en växtplats och om den är rot- och stubbskotts- 

bildande kan ha både positiv och negativ betydelse.

 Växtsätt
 Höjd, bredd, grensättning, krontäthet måste beaktas. Hur mycket bredare t.ex. blir arten  

med åldern?
 Vid alléplantering kan det vara viktigt med ett homogent växtsätt och då bör fröförökat  

material undvikas. I ett annat sammanhang kan ett varierat växtsätt vara att föredra.

 Estetiska och sociala kvaliteter
 Trädens utseende och hur de placeras ger identitet och karaktär, precis som stadsrummets  

övriga material gör.
 Skalan i sammanhanget är viktig, liksom volym. Från vilket perspektiv ska träden upp- 

levas? Ska träden ge rumskänsla, vara orienterande, sammanbindande eller avgränsande?  
Träd som volymskapande element kan aldrig överskattas.

 Minnen och associationer kan förstärkas med hjälp av träd.
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ARBETSEXEMPEL FÖR VAL AV TRÄD

 Plats och ståndort
 Allé för P-plats i Visby i zon I. Skuggigt, blåsigt, hårdgjort, torrt och varmt.
 Tidig succession, som i naturen kan liknas vid en karg stäpp eller klippterräng.
 
 Urval
 Exempelvis Acer campestre FK UPPSALA E,  Aesculus hippocastanum, Alnus cordata, Betula  

pendula, Cornus mas, Elaeagnus angustifolia, Gleditsia triacanthos, Magnolia kobus, Populus 
nigra ’Italica’, Prunus maackii, Robinia pseudoacacia, Tilia tomentosa.

 Härdighet och Friskhet
 Aesculus hippocastanum väljs bort p.g.a sjukdomar.
 Prunus maacki väljs bort då den är bättre lämpad för en högre växtzon där den får vackrare  

höstfärger, vackrare bark samt inte tappar bladen i förtid.

 Succession
 Magnolia kobus väljs bort då den inte har de strategier som krävs för att hantera ett så tidigt  

stadium i utvecklingen. Arten kräver en betydligt mognare miljö.

  Tolerans för växtplatsen
 Betula pendula väljs bort då arten inte konkurrerar väl under torra förhållanden. Elaeagnus 

angustifolia, Gleditsia triacanthos och Robinia pseudoacacia väljs bort för att de är alltför  
ljuskrävande.

 Funktion och/eller kulturhistoriska värden
 Ingen art/sort väljs bort.

 Skötsel
 Cornus mas väljs bort p.g.a fallfrukt.

 Växtsätt
 Acer campestre FK UPPSLA E väljs bort då fröförökat material ger varierat växtsätt.
  Populus nigra ’Italica’ väljs bort då arten/sorten är för hög och smal för växtplatsens skala.
  Tilia tomentosa väljs bort då arten blir för bred, har en besvärlig kronuppbyggnad samt reducerar 

ljustillgång till den redan skuggiga platsen.

 Estetiska och sociala kvaliteter
 Alnus cordata återstår och fungerar även utifrån estetiska och sociala kvaliteter.
 Arten är sirlig i sitt växtsätt och har sent bladfall vilket ger vindskydd även sent på hösten.

Referens:
Sjöman, H & Slagstedt, J. (2015). Träd i urbana landskap. Lund: Studentlitteratur.

18



· Arenaparken – Lund
· Borgarskolan – Malmö
· BRF Tre Kronors Backe – Nacka
· Bruksparken – Hököpinge
· Centrum ombyggnad – Hörby
· E22 – Sätaröd, Vä
· Eds Allé, infra och park – Upplands Väsby
· Hjärups Park – Hjärup
· Hornsbergs Strandpark – Stockholm

· Koloniområde Årstafältet  – Stockholms stad
· Kvarnbacken – Norrköping
· Millennieskogen – Lindängelund, Malmö
· SUS – Lund
· Trafikplats Roslags Näsby – Täby
· Trollacenter – Glimåkra
· Täby Centrum – Täby
· Vindarnas Park – Brunnshög, Lund
· Älvsjöstaden, infra – Stockholms stad

REFERENSPLANTERINGAR
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Stora Sjöfallet – Norra Djurgårdsstaden, StockholmSallerupsrondellen – Eslöv

Trekanten – Eslöv



LEVERANSER
För snabba och säkra leveranser lokalt erbjuder vi transporter med vår egen lastbil alternativt med in-
hyrd bil från AkkaFRAKT. Hantering av växter i samband med lastning och lossning kräver rutinerad 
personal och kontinuitet är en viktig aspekt när vi anlitar chaufförer. 

Vid långväga leveranser bokar vi speditörer som t.ex. Ekdahl Miljö.



Leveransvillkor, för utförlig information se Leveransvillkor
Det är viktigt att vid leverans göra en mottagningskontroll. Gör en avstämning mot följesedel. 
Det ankommer på dig som kund att omedelbart efter eventuell avemballering fotografera och 
dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Har en skada skett under själva transpor-
ten noteras detta på följesedel med underskrift av chaufför.

Emballage
Växter levereras huvudsakligen genom emballering av cc-container/blomstervagn, träpall/
trähäck, plantskolepall/stålbur och plastlåda. 

Returemballage hämtas fraktfritt på arbetsplats i samband med växtleverans av egen bil  
och AkkaFRAKT.
 I slutet av varje säsong görs en avstämning på utlevererat och returnerat emballage och  
det som inte returneras alternativt är skadat debiteras enligt följande:

Plantskolepall/stålbur 1350 kr
Cc-container 1450 kr
Cc-hylla 100 kr
Cc-förlängare 25 kr
Träpall/trähäck 225 kr
Låg träpall/trähäck 160 kr
Pall (SJ/EUR), inkl. ev. engångsträhäck 80 kr
Plastlåda 40 kr

Tänk på att emballaget när det ska hämtas är ihopplockat, står på hårt underlag samt är  
fritt från skräp.

Plantskolepall/stålbur Cc-container Träpall/trähäck Plastlåda  

Förvaring av växter vid uppskjuten leverans 
I de fall det blir aktuellt att skjuta upp en avropad växtleverans från vår till höst eller från höst 
till vår debiteras en extra avgift enligt följande:

Vinterförvaring: + 15 % av ordervärdet.
Sommarförvaring: + 20 % av ordervärdet.

Denna extra avgift debiteras för att täcka kostnader som uppkommer i och med hantering, 
såsom inkrukning, skötsel och förvaring av de aktuella växterna.
 Plantskoleväxter som tagits upp ur fält (barrotade) för en orders räkning under våren kan 
normalt vare sig säljas vidare eller lagras om leverans skjuts upp. I sådana fall tas full avgift ut 
för de växter som måste kasseras. Sista datum för vårleverans av barrotade växter är veckan 
innan midsommar.
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LEVERANSVILLKOR  
FÖR PLANTSKOLEVÄXTER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR  LEVERANS AV PLANTSKOLEVÄXTER.

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges  
plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter  
till näringsidkare (Köparen)

DESSA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GÄLLER I DEN MÅN NÅGOT  
ANNAT INTE SÄRSKILT AVTALATS.

Försäljning av plantskoleväxter   
1.  Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista. 
2.  Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 
  2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter, 5:e upplagan 2016/2017.
3.  Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de  
  växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.  
4.  Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med  
 i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning. 

Beställning, priser mm 
5.  Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms  
  och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering 
  som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.    
6.  En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren  
  inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som  
  beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från  
 Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30)  
 dagar om annat inte anges i offerten.
7.  Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid  
  överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med  
  betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.   

Leveransvillkor och riskens övergång
8.  Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.
9.  Säljaren svarar för att växterna är erforderligt  förpackade och emballerade inför transport samt  
  ger  inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller   
  värme-tranport, öppen eller stängd bil och liknande. 
10.  Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen.  
  Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på 
  Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till  
  speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.  

Rätt till senareläggning av leverans 
11.  Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av  
  försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats  
  skadats av  för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna  
  av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. 
12.  Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund  
  av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar  
  möjlighet att ta emot leveransen. 
13.  Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett  
  flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För   
  rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om   
  hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger   
  enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans   
  från en  säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador  
  eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.
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ANSVAR VID FÖRSENING, AVBESTÄLLNING MM

Köparens dröjsmål 
14.  Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är  
  medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och  
  därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.
15.  För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för  
  Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en  
  situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är   
  av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till   
  ersättning för full utebliven vinst. 
16.  Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad  
   leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har  
  Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra  
  gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för   
  leveransen.
17.  Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa  
  sin skada.  
18.  Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har  
  Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett,  
  alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen. 

Säljarens dröjsmål 
19.  Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av  
  skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam  
  säljares kontroll.
20.  Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till  
  ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter f 
  örseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset 
  för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader 
  av förseningen till motsvarande belopp.     
21.  Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen  
  i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans  
  som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till er- 
  sättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda  
   leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som  
  stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation
22.  Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. 
  Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötsel- 
  instruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna  
  till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas  
  vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter  
  avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det  
  ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitats av Köparen för  
  plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll  
  säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.
23.  Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna.  Köparen får inte  
  åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att  
  fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av  
  leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande  
  avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen  
  anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet  
  för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

Säljarens ansvar för fel 
24.  Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti , även om planterings-  
  och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar,  
  växtnäringsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.  
25.  För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till  
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omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och sköteselinstruktion som Säljaren  
tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att  
genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något  
ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9  
ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt  
sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått  
på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leverans- 
  tidpunkt.
27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren 

kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter 
Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat 
Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv låta avhjälpa 
felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola. 

28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag 
motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om 
omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en 
så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid 
köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skade- 

  ståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för  
leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall  
återbetalas av Säljaren.  

29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge 
ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

TVISTELÖSNING
30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän

domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans. 
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LEVERANSVILLKOR  
FÖR YRKESMÄSSIG BYGGVERKSAMHET 

(TILLÄGGSAVTAL TILL ABM 07)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS AV PLANTSKOLEVÄXTER 
TILL BYGGARBETSPLATSER. 

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges 
plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggar-
betsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig bygg-
verksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.

INLEDANDE BESTÄMMELSER
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som speci-
alreglering på grund av plantskoleväxters karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på 
följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och mar-
kerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse 
i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring.    

INLEDANDE BESTÄMMELSER
6. Säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som

ingår i leveransen.

Transport och mottagande
9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. 

Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt 
ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller 
värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande. 

Rätt till tidsförlängning
10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av 

försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats 
skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksför- 

 hållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till  
senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure  
(krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta  
emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans 
istället kan ske med beaktande av att ett flertal växter endast kan hanteras (upptagning, transport,  
plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part  
utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senare- 

 läggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i före- 
 kommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan 

där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på  
växterna i fråga.    

Ansvar vid försening
12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av 

skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam 
säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall 
betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. 
Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad.

13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som 
stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta 
emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en betydande risk för att växterna skadas. 
Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 
13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter.
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15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens 
räkning (frilansodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där 
köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för 
säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven 
vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån. 

Mottagningskontroll
18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat 

även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in 
i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i före- 

 kommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner.  
Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på  
köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt före- 

 kommande synliga fel. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den  
entreprenör som anlitats av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att  
genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts. 

Säljarens ansvar för fel
20.  I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande. 

För fel som består av bristande sortäkthet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till 
omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhanda- 

 hållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på  
köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har  
ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt  
enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter 
det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som  
uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

Försäkring
26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild 

ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats. 

Avbeställning
32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast 

i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade 
tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av 
leveransdatum.
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Cercidiphyllum japonicum FK GÖTEBORG E

TRÄD, BUSKAR, 
HÄCK- OCH 

LANDSKAPSVÄXTER

TRÄD, BUSKAR, 
HÄCK- OCH 

LANDSKAPSVÄXTER

Tr
äd

 &
 B

us
ka

r



MURGRÖNEVÄGG 
–grönt, tätt och vackert direkt!
Finns i storlekarna 1,0 x 1,2 m 
och 1,8 x 1,2 m.

TRÄD, BUSKAR, HÄCK- 
OCH LANDSKAPSVÄXTER

Vi presenterar här standardsortimentet av träd,  
buskar, häck- och landskapsväxter. Vi vill dock  

understryka att vi dels kan få tag på betydligt fler sorter och 
arter samt större storlekar om så önskas. 



ACER Kvalitet och storlek 

Acer campestre  – naverlönn
Acer campestre fk Uppsala E  – naverlönn E  
Zon: I-IV. Höjd: 7-10 m. Bredd:  Häck 1/1 30-50 
Medelstort träd med bred konformad krona. Häck 1/1-1/2 50-80 
Stort användningsområde, sol-skugga,  Ungträd co th 150-200 
näringsrik jord. Bra gatuträd då det är tork- Ungträd th 200-250 
vind- & salttåligt. E-merit: friskt bladverk. Sol kl 125-150 
Bronsgul höstfärg. Naturligt flerstammig. Sol kl 150-200 

Högstam co/kl 10-12 
Högstam co/kl  3 x ompl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Acer campestre ’Elsrijk’ – naverlönn 
Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Bredd: 7-8 m 
Medelstort träd med upprättväxande krona.  Högstam co/kl 10-12 
Gatuträd. Anspråkslöst. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Sol-skugga, näringsrik jord.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Motståndskraftig mot mjöldagg. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Acer freemanii Autumn Blaze (’Jeffersred’) – freemanlönn 
Zon: I-II. Höjd: 10-12 m. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Hybrid mellan rödlönn (A. rubrum) och  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
sockerlönn (A. saccharinum). Upprätt- Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
växande träd med ganska smal krona. 
Vackert solitärträd med flikiga blad och 
orange höstfärg. 

Acer griseum – kopparlönn 
Zon: I-III. Höjd: 2-5 m. Busk co/kl 40-50 
Ett litet långsamväxande och attraktivt träd.  Busk co/kl 50-60 
Barken, som är papperstunn, flagnar, rullar Busk co/kl 60-80 
undan och visar den kanelbruna, glatta  Sol kl th 60-80 
stammen, speciellt iögonfallande på äldre  Sol kl th 80-100 
träd. Höstfärger i rött och orange.  Sol kl th 100-125 
Sol-halvskugga. Sol kl th 125-150 

Sol kl th 150-200 

Acer negundo fk Alnarp E – asklönn E
Zon: I-V. Höjd: 10-12 m. Ungträd co th 150-200 
Snabbväxande, bredkronigt träd. Ungträd co th 200-250 
Solitär- och pionjärträd. Sol co/kl 125-150 
E-merit: förbättrad härdighet, Sol co/kl 150-200 
friskt bladverk, starka grenfästen. Sol co/kl 200-250 
Vacker gulorange höstfärg. Högstam co/kl 10-12  

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Acer palmatum ’Atropurpureum’ – japansk blodlönn
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co 50-60 
Buske med upprätt skärmformat Busk co 60-80 
växtsätt. Solitär i skyddade, halv- Busk co 80-100 
skuggiga lägen med sur jord. Busk co 100-125 
Torkkänslig. Sol co/kl th 100-125 

Sol co/kl th 125-150 
Sol co/kl th 150-175 

Acer palmatum ’Bloodgood’ – japansk blodlönn
Zon: I-II. Höjd: ca 2 m. Busk co 50-60 
Mörkt röda blad, mörkare än  Busk co 60-80 
A. p. ’Atropurpureum’ och håller Busk co 80-100 
färgen bättre. Sol co/kl th 100-125 

Sol co/kl th 125-150 

Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) ’Crimson Queen’ – japansk fliklönn
Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,4 m. Busk co/kl 30-40 
Kraftigt, kompakt växtsätt. Busk co/kl 40-50 
Fint förgrenad buske med djupt inskurna   Busk co/kl 50-60 
blad, intensivt purpurröda, som inte bleknar. Busk co/kl 60-80 



ACER, forts. Kvalitet och storlek 

Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) ’Dissectum’ – japansk fliklönn
Zon: I-III. Höjd: 1,2-1,8 m. Busk co/kl 30-40 
Liten buske. Solitär i skyddade, Busk co/kl 40-50 
halvskuggiga lägen med sur jord. Busk co/kl 50-60 
Utmärkt dvärgsolitär. Vindskyddat Busk co/kl 60-80 
läge.

Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) ’Garnet’ – japansk fliklönn (japansk blodlönn)
Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m. Busk co/kl 30-40 
Frisk och sund varietet med relativt Busk co/kl 40-50 
starkt växtsätt, mer brett än högt. Busk co/kl 50-60 
Mörkröd i knopputspring och mörkt Busk co/kl 60-80 
purpurröda blad som inte bleknar på
sommaren. De finflikiga bladen är 
inskurna helt till bladets mitt.

Acer palmatum ’Ôsakazuki’ – japansk lönn 
Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Busk co/kl 40-50 
Sjufingrade, gröna blad som får vacker  Busk co/kl 50-60 
höstfärg i orange till scharlakansrött. Busk co/kl 60-80 

Busk co/kl 80-100 
Sol co/kl th 100-125 
Sol co/kl th 125-150 

Acer pensylvanicum – strimlönn
Zon: I-IV. Höjd: 3-6 m. Ungträd co/kl th 150-200 
Buske eller litet träd. Olivgrön stam Sol co/kl 100-125 
med vita ränder. Guldgul höstfärg. Sol co/kl 125-150 
Dekorativ, speciellt på vintern. Sol co/kl 150-200 

Sol co/kl 200-250 

Acer platanoides –  skogslönn
Acer platanoides fk Ultuna E – skogslönn E
Acer platanoides fk Pernilla E – skogslönn E
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Häck 1/1 30-50 
Bred krona med kraftiga grenar.  Häck 1/1-1/2 50-80 
Park- och alléträd i sol och halvskugga. Ungträd th 150-200 
Tål kraftig beskärning. Ungträd co th 150-200 
E-merit: enhetlig. Svensk frökälla. Ungträd th 200-250 
fk Pernilla E: förbättrad trädform. Ungträd co th 200-250 

Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 
Sol co/kl 250-300 
Sol co/kl 300-350 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Acer platanoides Parad® E ’Ep Acepa’PBR-AF– skogslönn E
Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m. Bredd: 5-8 m. Högstam co/kl 10-12 
God tillväxt och smal kronform. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Gul-orange höstfärg. Sol och halvskugga. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
E-merit: smal kronform och god tillväxt. Härdig. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Acer platanoides Trumf E – skogslönn E Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Bredd: 3 m. Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 
Formstark relativt långsamväxande med
kompakt, smal krona.
Gul-orange höstfärg. Sol och halvskugga.
E-merit: formsäkert kolumnärt träd med
reducerad tillväxt.

Acer platanoides ’Columnare’ – pelarlönn
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Högstam co/kl 10-12 
Upprättväxande, kompakt krona. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Långsamväxande gatuträd för trånga platser. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Kräver näringstillförsel. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Gärna soliga lägen. Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Acer platanoides ’Cleveland’ – skogslönn
Zon: I-III. Höjd: 12-15 m. Äggformad,  Högstam co/kl 10-12 
kompakt krona, passar som mindre gatuträd.         Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Kräver kontinuerlig näringstillförsel och Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
soligt till halvskuggigt läge. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 



ACER, forts. Kvalitet och storlek 

Acer platanoides ’Crimson King’ – blodlönn
Zon: I-III. Höjd: 8-12 m. Fin karaktär på kronan med vackert bladverk.  
Park- och gatuträd.
Acer platanoides ’Deborah’ – brunrödbladig skogslönn
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Rundad krona, kraftiga grenar. Tål vind och 
snöbelastning. Väldränerad jord.
Acer platanoides ’Drummondii’ – vitbrokig lönn
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Rundad krona, med tiden skärmformig. Blad lika arten 
men med gul, senare cremevit kant. Ej alltför torra lägen.
Acer platanoides ’Farlake’s Green’ – skogslönn
Zon: I-III. Höjd: 12-15 m. Starkväxande som yngre. Rundad krona som äldre. 
Kraftigt mörkgröna blad. Gul höstfärg.
Acer platanoides ’Royal Red’ – blodlönn
Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Lysande röd lövsprickning, därefter purpurfärgade blad. 
Röd höstfärg. Värdefullt träd med brett kägelformad, rundad krona. Trivs i sol-halvskugga.
Acer platanoides ’Schwedleri’ – blodlönn
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. 
Bred krona med kraftiga grenar. Högstam co/kl 10-12 
Park- och alléträd som trivs på väl- Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
dränerade jordar. Tål torka och lätt  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
skugga. Bladen röda vid knopp- Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
sprickning sedan mörkt olivgröna. Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Acer platanoides ’Globosum’ – klotlönn
Zon: I-IV. Höjd: 6-8 m. Högstam co/kl 10-12 
Klotrund krona, 4-6 m bred.  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Stadsmiljö, park och trädgård.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Trivs i väldränerad jord. Tål stadsmiljöer. Högstam 4 x ompl co/kl 16-18 

Acer rubrum – rödlönn
Zon: I-II. Höjd: 15-20 m. Högstam co/kl 10-12  
En rödlönn med mörkgröna blad och orange- Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
röd höstfärg. Orangeröd blomma på bar kvist. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Regelbunden krona.  

Acer saccharinum – silverlönn
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. Hög, vid och luftig krona. Vacker silverfärgad bladundersida. 
Parkträd eller offentliga anläggningar. Kräver relativt kraftig och väldränerad jord. 
Soliga lägen. 
Acer saccharinum ’Pyramidale’ – silverlönn
Zon: I-III. Höjd: 12-15 m. Hög, vid och luftig krona. Vacker silverfärgad  
bladundersida. Parkträd eller i offentliga anläggningar. Kräver relativt kraftig och 
väldränerad jord. Soliga lägen. 
Acer saccharinum ’Laciniatum Wieri’ – flikbladig silverlönn
Zon: I-III. Höjd: 20-25 m. Ungträd co th 150-200 
Brett rundad krona med hängande Ungträd co th 200-250 
yttre grenar. Elegant solitärträd. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Acer shirasawanum ’Aureum’ – gulbladig solfjäderlönn
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. co 25-30 
Mindre buske. Solitär i klippträdgårdar. co 30-40 
Passar i skyddat och halvskuggiga läge. co 40-50 
Vackert smörgula blad.

Acer tataricum fk Falun E – rysk lönn E
Zon: I-V. Höjd: 6-8 m. Busk co 3,5 l 
Litet träd, buskträd.  Ungträd co th 150-200 
E-merit: enhetlig. Friskt bladverk. Ungträd co th 200-250 
Svensk frökälla. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 
Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 



ACER, forts. Kvalitet och storlek 

Acer tataricum ssp. ginnala - ginnalalönn 
Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E –  ginnalalönn E
Zon: I-V. Höjd: 5-7 m. Häck 1/1 30-50 
Stor buske eller litet träd med Häck 1/1-1/2 50-80 
bredbuskig krona. Solitär, grupp, Busk co 3,5 l 
resistent och härdig. Sol-halvskugga. Busk co 5,0 l 
Vacker höstfärg. Sol co/kl 125-150 
E-merit: vacker solitär med brilliant Sol co/kl 150-200 
höstfärg. Enhetlig, härdig. Sol co/kl 200-250 
Svensk frökälla. Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

AESCULUS 
Aesculus har under senare tid drabbats av en rad skadegörare. Plantera arten endast på 
dess optimala ståndort.

Aesculus carnea ’Briotii’ – rödblommig hästkastanj
Zon: I-III. Höjd: 10-12 m. Högstam co/kl 10-12 
Bred, välvd krona med glänsande Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
blad och röda blommor i juni. Park- Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
och solitärträd. Bör stå soligt i kraftiga, Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
fuktiga och näringsrika jordar. Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Aesculus hippocastanum – hästkastanj
Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Ungträd co th 150-200 
Hög och bred, välvd krona. Kraftiga Ungträd co th 200-250 
vita blomställningar. Träd för stora Högstam co/kl 10-12 
anläggningar i fuktiga lägen. Kräver Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
kraftig, näringsrik jord i sol till Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
halvskugga. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Aesculus hippocastanum ’Baumannii’ – fylldblommig hästkastanj
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Högstam co/kl 10-12 
Vackert, regelbundet träd med välvd Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
krona. Kraftiga vita blomställningar. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Träd för stora anläggningar och  Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
hårdgjorda ytor. Näringrik jord i  
soliga lägen. Sterila vita blommor,
ingen frukt.

Aesculus parviflora – småblommig hästkastanj
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 40-60 
Bredväxande buske med flikiga blad. Vita Busk co 60-80 
blommor i vippor i juli till augusti.

AILANTHUS 
Ailanthus altissima – gudaträd
Zon: I. Höjd: 10-15 m. Busk co 7,5 l 
Öppen och luftig krona. Stora trädgårdar Sol co/kl 150-200 
och parker. Anspråkslösa jordkrav, Sol co/kl 200-250 
men gärna kalkhaltigt. Soliga lägen
men ej blåsigt. Vackert röda frukter.
Blommar sällan i Sverige. Torktålig.

ALNUS 
Alnus cordata – italiensk al
Zon: I-II. Höjd: 10-12 m. Ungträd co/kl 150-200 
Äggformad krona med glänsande blad.  Ungträd co/kl 200-250 
Pionjär- och gatuträd, ej fuktiga lägen, Högstam co/kl 10-12 
sol till halvskugga.  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Växer snabbt och har dekorativa hängen. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 



ALNUS, forts. Kvalitet och storlek 

Alnus glutinosa – klibbal
Alnus glutinosa fk Fyris E – klibbal E
Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Snabbväxande och anspråkslöst  
träd för parker och i landskapet. Trivs bäst i fuktiga jordar 
med sol - halvskugga. 
E-merit: klimatanpassad, svensk frökälla för säker 
använding i zon II-IV. Klibbal reagerar för 
nord-sydlig förflyttning. 
Alnus incana – gråal
Alnus incana fk Deje E – gråal E
Zon: I-VII. Höjd: 12-15 m. Häck 1/1 40-60 
Pyramidal krona och silvergrå slät   Häck 1/1 60-100 
stam. Landskaps- och pionjärträd. Ungträd th 150-200 
Trivs på de flesta jordar, främst Ungträd co th 150-200 
i torra, soliga lägen.  Ungträd th 200-250 
Tål salt och industrimiljö. Vindtålig. Ungträd co th 200-250 
E-merit: starkväxande. Svensk frökälla. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Alnus incana ’Laciniata’ – flikbladig gråal
Zon: I-VI. Höjd: 9-12 m. Ungträd co/kl th 150-200 
Solitärträd som trivs på de flesta Ungträd co/kl th 200-250 
jordar men ej lerjord. Soliga lägen. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

AMELANCHIER 
Amelanchier alnifolia -  bärhäggmispel
Amelanchier alnifolia fk Alvdal E – bärhäggmispel E
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Buske eller litet träd. Vita blommor. Häck 1/1-1/2 50-80 
Inga speciella krav men gärna soligt. Häck co 
Både till klippta och friväxande Busk co 3,5 l 
häckar, som solitär. Blommar i maj. Busk co 5,0 l 
E-merit: härdig, mycket jämn höjdtillväxt. Sol co/kl 100-125 
Lysande gul höstfärg. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-175 

Amelanchier x grandiflora ’Robin Hill’ – stor häggmispel
Zon: I-II. Höjd: ca 5 m. Litet luftigt träd, upprättväxande med smal oval krona. 
Rik blomning i vitt (rosa) med små röda frukter. Gulröd höstfärg.
Amelanchier laevis ’Ballerina’ – kopparhäggmispel
Zon: I-II. Höjd: 4-6 m. Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Litet träd med utbredda grenar. Stora, vita Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
blommor i april-maj. Röda frukter. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Amelanchier laevis fk Bäcklösa E – kopparhäggmispel E 
Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m. Busk co 3,5 l 
Stor buske med bred äggformad krona.  Sol co/kl 80-100 
Solitär eller i grupper i trädgårdar och parker. Sol co/kl 100-125 
Vita blommor i lövsprickningen. Gärna Sol co/kl 125-150 
soliga lägen. A. laevis ympas med fördel på Sol co/kl 150-200 
A. lamarckii. E-merit: fröförökad. Ingen risk för Sol co/kl 200-250 
rotskott. Brett, uppväxande vasformigt 
växtsätt. Kopparfärgade blad vid 
lövsprickning. Orange höstfärg.
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Amelanchier lamarckii – prakthäggmispel
Zon: I-V. Höjd: 4-7 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Flerstammig buske. Används som Häck 1/1-1/2 50-80 
solitär, buskage eller som häck.  Busk co 3,5 l 
Finns även som träd. Inga speciella Sol co/kl 125-150 
jordkrav och trivs i soliga lägen. Sol co/kl 150-200 
Tål saltvindar. Vita bommor i april-maj. Sol co/kl 200-250 
Röd höstfärg. Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Amelanchier spicata  – häggmispel
Amelanchier spicata fk Falun E – häggmispel E
Zon: I-VII. Höjd: 5-7 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Tät flerstammig, smalvuxen buske. Häck 1/1-1/2 50-80 
Vita blommor, grön lövsprickning. Busk co 3,5 l 
Häck, buskage eller vindskydd. Sol co/kl 100-125 
Anspråkslösa jordkrav men gärna Sol co/kl 125-150 
sol till halvskugga. Sol co/kl 150-200 
E-merit: smalvuxen, enhetlig.
Svensk frökälla.

ARONIA
Aronia melanocarpa Glorie® E (’Elisabeth’PBR) – svartaronia Glorie® E
Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 40-50 cm. Busk co 2,0 l 
Frisk och härdig buske för främst soliga Busk co 3,5 l 
lägen. Höstfärgen är starkt orangeröd, ibland 
riktigt lackröd, där den blanka ytan förstärker 
färgeffekten. Blommorna är vita. Frukterna är 
svarta och blanka. E-merit: utmärkt marktäckare 
i soliga lägen. Riklig blomning och vacker 
fruktsättning. Friskt bladverk.

Aronia melanocarpa ’Hugin’ E – svartaronia ’Hugin’ E
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Häck 1/1 30-50 
Låg, tätvuxen med upprätt växtsätt. Häck 1/1-1/2 50-80 
Vita blommor i juni. Inga speciella Häck co 
jordkrav men gärna i soliga lägen. Busk co 2 l 
Torktålig. Vacker höstfärg och rik Busk co 3,5 l 
fruktsättning. Frukten ratas av  
fåglar. Friväxande häck, buskage.

Aronia x prunifolia fk Västeråker E (A. mel. var. elata) – slånaronia E
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1-1/2 30-50 
Buske med brett, glest och upprätt växtsätt. Häck 1/1-1/2 50-80 
Friväxande häck. Busk co 3,5 l 
E-merit: enhetlig, artriktig, svensk Sol co/kl 100-125 
frökälla. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 

BERBERIS 
Berberis candidula – silverberberis
Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 20-25 
Bred klotformig städsegrön buske med Busk co 25-30 
silveraktig bladundersida. Solitär.  Busk co 30-40 
Föredrar torra platser från sol till skugga.

Berberis julianae – långbladig berberis
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 30-40 
Medelhög buske med vackra taggiga grenar.  Busk co 40-50 
Städsegrön, bladen mellan 5-10 cm långa. 
Solitär eller i grupper i trädgårdar, offentliga 
anläggningar och häckar. 
Anspråkslös och sol till halvskugga.

Berberis thunbergii – häckberberis
Zon I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-80 cm. Häck 1/2 30-50 
Tät förgrenad och kompakt buske, lövfällande. Häck 1/2 50-80 
Häck- eller grupplantering. Anspråkslös Busk co 3,5 l 
men trivs i soliga lägen. Röda frukter, 
kraftig höstfärg.
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Berberis thunbergii ’Aurea’ – guldberberis
Zon: I-V. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 50-60 cm.

Berberis thunbergii Bonanza Gold® (’Bogozam’PBR) – häckberberis
Zon: I-III. Höjd: 0,3 m. c/c: 30 cm. co 15-20 
Låg kompakt buske med gula blad. co 20-25 
Bör ej planteras i direkt sol.

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) ’Atropurpurea’ – röd häckberberis
Zon I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-80 cm. Häck 1/2 30-50 
Tät förgrenad och kompakt lövfällande Häck 1/2 50-80 
buske med röda blad. Planteras i häck Busk co 3,5 l 
eller i grupper. Anspråkslös men trivs 
i soliga lägen. Röda frukter.

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) ’Atropurpurea Nana’ – röd häckberberis
Zon: I-V. Höjd: 0,4-0,7 m. c/c: 20-25 cm. Busk co 15-20 
Tätförgrenad och kompakt buske. Busk co 20-25 
Dvärgform av B. th. ’Atropurpurea’. Busk co 25-30 
Låga häckar och i stenpartier. 
Anspråkslös, trivs i sol-halvskugga.

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) ’Bagatelle’ – röd häckberberis
Zon: I-III. Höjd: 0,3 m. c/c: 30 cm. Låg, co 15-20 
kompakt buske med lysande röda blad. co 20-25 
Friväxande i stenpartier eller liknande. 
Kräver bra jord i soliga lägen.

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) ’Helmond Pillar’ – röd häckberberis
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,6 m. Rödbladig, pelarformad sort.
Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) ’Red Chief’ – röd häckberberis
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 50-60 cm. Bred, svagt hängande buske med runda mörkröda blad. 
Solitär eller i grupper. Anspråkslös. Trivs i sol-halvskugga.
Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) ’Rose Glow’ – röd häckberberis
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. c/c 50-60 cm. Busk co 50-60 
Upprättväxande buske med rödrosa 
blad med vita inslag. Solitär.  
Trivs i kalkfattiga jordar i halvskuggiga lägen.

Berberis verruculosa – vårtberberis
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 25-30 
Tätförgrenad, kompakt städsegrön  Busk co 30-40 
buske med elegant böjda grenar. 
Friväxande häckar, solitär. Trivs i 
soliga eller halvskuggiga lägen. 
Vackra guldgula blommor.

BETULA 
Betula ermanii – kamtjatkabjörk
Zon: I-III (V). Höjd: 8-10 m. Ungträd co 10 l th 125-150 
Flerstammigt träd eller buskträd. Gul till Ungträd co 10 l th 150-200 
gulorange höstfärg. Trivs i de flesta jordar Stbu co/kl th 200-250 
och i soligt läge. Stbu co/kl th 250-300 

Stbu co/kl th 300-350 

Betula pendula – vårtbjörk
Betula pendula fk Julita E – Vårtbjörk E
Zon: I-VIII. Höjd: 20-25 m. Häck 1/1 40-60 
Träd med gles krona och något Häck 1/1 60-100 
hängande grenar. Landskaps- och Ungträd co 10 l th 150-200 
pionjärväxt även i parker och trädgårdar. Ungträd co 10 l th 200-250 
Ringa näringsbehov i soliga Ungträd co 30 l th 200-250 
till halvskuggiga lägen. Stbu co/kl th 250-300 
E-merit: selekterad frökälla av Stbu co/kl th 300-350 
svensk klimatanpassad björk för Högstam co/kl 10-12 
syd- och mellansverige. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 
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Betula pendula ’Dalecarlica’ E – ornäsbjörk ’Dalecarlica’ E
Zon: I-VII. Höjd: 20-25 m. Kraftigtväxande björk med bred krona. Tidig förgrening 
med grova sidogrenar. Gracilt finflikigt bladverk. Kronans yttersta kvistar hängande.
Vacker vit stam. Utvecklar inga hanhängen och ställer därför inte till problem för
pollenallergiker .
E-merit: den mest flikbladiga björken med en unik historisk
dokumentation som går tillbaka till 1767. GK.
Betula pendula ’Tristis’ – hängbjörk
Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Liknar B. pendula men smalare krona och mycket hängande 
grenar. Solitär i trädgårdar, parker eller offentliga anläggningar. Ringa näringsbehov 
och soligt eller halvskuggigt.
Betula pendula ’Youngii’ – tårbjörk
Zon: I-VI. Höjd: 5-6 m. Kraftigt hängande krona.  Ungträd co 10 l th 150-200 
Solitär i mindre trädgårdar.  Ungträd co 10 l th 200-250 
Ringa näringsbehov men gärna Stbu co/kl th 200-250 
soligt eller halvskuggigt. Stbu co/kl th 250-300 

Stbu co/kl th 300-350 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Betula utilis ssp. jacquemontii – himalayabjörk
Zon: I-II. Höjd: 6-8 m. Ungträd co 10 l th 150-200 
Snövit bark och en kägelformad krona. Ungträd co 10 l th 200-250 
Solitär eller i grupper.  Stbu co/kl th 200-250 
Önskar svagt sur jord i soliga till Stbu co/kl th 250-300 
halvskuggiga lägen. Stbu co/kl th 300-350 
Mycket högt prydnadsvärde året om. Flst co/kl th 200-250 

Flst co/kl th 250-300 
Flst co/kl th 300-350 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Betula pendula ’Purpurea’ – blodbjörk
Zon: I-III. Höjd: 7-10 m. Växtsätt som B. pendula 
men blir inte så hög. Brunröda, senare brungröna blad. 
Betula pendula ’Splendor White’ PBR – björk
Zon: I-VII. Höjd: 18-20 m. Ungträd co th 125-150 
Mycket vacker och härdig sort. Ungträd co th 150-200 
Homogen klon med ett kraftigt Ungträd co th 200-250 
växtsätt, något större läderartade Stbu co/kl 3 x ompl th 250-300 
blad. Vit, avflagnande bark. Stbu co/kl 3 x ompl th 300-350 
Har tidig växtavslutning. Stbu co/kl 3 x ompl th 350-400 
Höstfärgen är gul. Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Betula utilis ssp. albosinensis – kopparbjörk
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. Ungträd co 10 l th 125-150 
Mellanstort träd med rosa eller orangeröd Ungträd co 10 l th 150-200 
till kopparfärgad bark som framträder först vid Stbu co/kl th 200-250 
5-7 års ålder. Stbu co/kl th 250-300 

Stbu co/kl th 300-350 

BUDDLEJA
Buddleja alternifolia – sommarbuddleja
Zon I-III. Höjd: 2-3 m. Bred buske med hängande grenar. Solitär eller i grupper. 
Väldränerade jordar i soliga till halvskuggiga lägen. Vackra rosalila doftande 
blommar i juni-juli på fjolårsveden.
Buddleja davidii ’Black Knight’ – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 2 m. Svartröda blommor.
Buddleja ’Ellen´s Blue’ – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 2 m. Intensivt blå blommor. Silvrigt bladverk.
Buddleja davidii ’Ile de France’ – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 2 m. Intensivt blå blommor.
Buddleja davidii Nanho Blue (’Nanho Petite Indigo’) – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 1,5-2 m. Lilablå blommor. Kompakt växtsätt.
Buddleja davidii Nanho Purple (’Nanho Petite Purple’) – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 1,5-2 m. Rödlila blommor. Kompakt växtsätt.
Buddleja davidii ’Pink Delight’ – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 2 m. Rosa blommor.
Buddleja davidii ’Royal Red’ – syrénbuddleja
Zon I-II. Höjd: 2 m. Mörkt purpurröda blommor.
Buddleja davidii ’White Profusion’ – syrénbuddleja
Zon: I-II. Höjd: 2 m. Vita blommor Busk co 3,5 l 

Busk co 5,0 l 



BUXUS Kvalitet och storlek 

Buxus har under senare år drabbats av skadegörare. Plantera arten endast på dess optimala ståndort.

Buxus ’Green Velvet’ – buxbom
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m.
Buxus microphylla ’Faulkner’ – småbladig buxbom
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.  Busk co 25-30 

Busk co 30-40 

Buxus sempervirens – buxbom
Zon: I-III. Höjd: 1 m.  Häck 0/1/1 co 10-15 
Tät städsegrön buske som  Häck 0/1/1 co 15-20 
används till låga, klippta häckar.   Busk co/kl 25-30 
Lätt alkaliska jordar i soliga till halv- Busk co/kl 30-40 
skuggiga lägen. Busk co/kl 40-50 

Klotform co/kl 15-20 
Klotform co/kl 20-25 
Klotform co/kl 25-30 
Klotform co/kl 30-35 
Klotform co/kl 35-40 
Klotform co/kl 40-45 
Klotform co/kl 45-50 

Buxus sempervirens ’Arborescens’ – trädbuxbom
Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Busk co/kl 25-30 
Upprätt städsegrön buske med bred Busk co/kl 30-40 
krona. Planteras i trädgårdar, parker Busk co/kl 40-50 
och kyrkogårdar som solitär eller 
klippt häck. Trivs i sol-skugga. Torkresistent.

Buxus sempervirens ’Rotundifolia’ – bredbladig buxbom
Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. c/c: 50-70 cm. Busk co/kl 30-40 
Bredväxande, upprätt städsegrön buske. Busk co/kl 40-50 
Solitär eller i grupp. Föredrar kalkhaltig
jord och står lika gärna i solen som i
djup skugga.

CALLUNA
Calluna vulgaris i sorter – ljung (höstljung)
Zon: I-II. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 25-30 cm. A-kval co
Dvärgbuske med nedliggande grenar och 
upprättväxande toppar. Marktäckande solitär 
eller i grupper. Kräver fuktig och sur jord i soliga lägen. 

CARAGANA 
Caragana arborescens – häckkaragan (sibirisk ärtbuske)
Zon: I-VIII. Höjd: 3-5 m. c/c: 0,75-1 m. Häck 2/0-1/1 40-65 
Snabb- och upprättväxande, senare bred.  Häck 2/0-1/1 65-100 
Gula blommor i maj, bruna baljor. Skydds- Busk co 
plantering eller i häckar. Anspråkslösa Sol. co/kl 125-150 
jordkrav men gärna torra kalkrika platser Sol. co/kl 150-200 
i sol och halvskugga.  
Tål industrimiljö, torka och salt.

Caragana arborescens ’Lorbergii’ – fjäderkaragan
Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Busk co 
Upprättväxande buske med hängande toppar. Träd co 10 l 100-120 
Gula blommor i maj och fjäderliknande Sol co/kl 100-125 
blad. Solitär eller i grupper. Trivs i torra lägen,  Sol co/kl 125-150 
sol-halvskugga. Även som stamträd.

Caragana arborescens ’Pendula’ – hängkaragan
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Toppympat litet träd med hängande 
grenar. Gula blommor i maj. Solitärträd. Trivs i torra lägen.
Caragana arborescens ’Walker’ – häckkaragan (hängande fjäderkaragan)
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Träd co 10 l 100-120 
Toppympat litet träd med hängande grenar. 
Gula bommor och fjäderliknande blad. 
Solitärträd. Trivs i torra lägen.



CARPINUS Kvalitet och storlek 

Carpinus betulus – avenbok
Carpinus betulus E – avenbok E
Carpinus betulus fk Carin E – avenbok fk Carin E
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. Häck 1/2 30-50 
Långsamväxande, pyramidal krona Häck 1/2 50-80 
som blir bredare på äldre träd.  Häck 1/2 80-100 
Solitär-, park- och landskapsträd Häck 1/2 50-80 co 
och klippta häckar. Tål djup skugga Häck 1/2 50-80 co, med bambukäpp 
och industrimiljö. Humus- och kalkrik jord. Ungträd co th 80-100 
E-merit: välväxande med genom- Ungträd co/kl th 100-125 
gående stam. God tillväxt. Enhetlig. Ungträd co/kl th 125-150 
Svensk frökälla. Ungträd co/kl th 150-175 
fk Carin E: trädform med förbättrad Ungträd co/kl th 175-200 
kronuppbyggnad. Ungträd co/kl th 200-250 

Stbu co/kl 3 x ompl th 250-300 
Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Carpinus betulus ’Fastigiata’ – pyramidavenbok
Zon: I-IV. Höjd: 16-18 m. Bredd: 13-15 m. co/kl th 125-150 
Pelarform av C. betulus med rak co/kl th 150-175 
genomgående stam och brett pelarformat co/kl th 175-200 
växtsätt. I övrigt samma som C. betulus co/kl th 200-250 

Stbu co/kl th 250-300 
Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Carpinus betulus ’Lucas’ – avenbok
Zon: I-III. Höjd: 6-10 m. Bredd: 2-4 m. Ungträd co/kl th 175-200 
Pelarform av C. betulus med smalt, Ungträd co/kl th 200-250 
kompakt växtsätt. Med tiden bredare.  Stbu co/kl  th 250-300 
God tendens till genomgående stam.  Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

CARYOPTERIS
Caryopteris x clandonensis i sorter – skäggbuske
Zon: I-II (III). Höjd: 1-1,5 m. Busk co 3,5 l 
Upprättväxande buske med blå höstblomning. 
Solitär. Trivs bäst på lättare jordar i soliga, 
skyddade lägen. Nedskärning på våren.

CASTANEA
Castanea sativa – äkta kastanj
Zon: I. Höjd: 12-15 m. Ungträd co th 150-175 
Bred, skärmformig krona med grova grenar.  Högstam co/kl 10-12 
Glänsande avlånga blad och taggiga frukter Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
med ätbara kastanjer. Solitär eller i grupper. Högstam 3 x ompl co/kl  14-16 
Trivs i soliga lägen. Högstam 3 x ompl co/kl  16-18 

CATALPA
Catalpa bignonioides – katalpa
Zon: I-II. Höjd: 6-10 m. co 100-150 
Mycket bred krona, stora hjärtformade blad. 
Solitär. Väldränerad, medeltung jord i soliga, 
skyddade lägen. Vita upprättväxande blom-
klasar i juli-aug. Långa frökapslar på hösten.

Catalpa bignonioides ’Nana’ – katalpa
Zon: I-II. Höjd: 6-10 m. Högstam co/kl 10-12 
Mycket bred krona, stora hjärtformade blad.  Högstam co/kl 12-14 
Solitär. Väldränerad medeltung jord i soliga, 
skyddade lägen. Vita upprättväxande blom-
klasar i juli-aug. Långa frökapslar på hösten.



CERCIDIPHYLLUM Kvalitet och storlek 

Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E – katsura E
Zon: I-IV (V). Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-7 m. Busk co 5,0 l 50-60 
En- eller flerstammigt, brett, pyramidalt träd. Busk co 5,0 l 60-80 
Blad ljust gröna i knoppsprickning, sedan Busk co 5,0 l 80-100 
gröna. Solitär eller i grupper. Frisk, fuktig  Sol co/kl 125-150 
och näringsrik jord i sol till halvskugga. Sol co/kl 150-200 
Doftar sött på hösten.  Sol co/kl 200-250 
E-merit: härdig. Säker gulorange höstfärg. Sol co/kl 250-300 
God växtkraft. Svensk frökälla. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Cercidiphyllum japonicum f. pendulum –  hängkatsura
Zon: I-IV . Höjd: 4-6 m. Stam 100-120 cm co 
Hängande växtsätt. Blad ljust gröna i Stam 160-180 cm co 
knoppsprickning, sedan gröna. Gul höstfärg. sol- Högstam co/kl 10-12 
halvskugga. Trivs på näringsrik fuktighets- 
hållande jord. Solitär. 

CHAENOMELES
Chaenomeles japonica fk Motala E – liten rosenkvitten E
Zon: I-IV (V). Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm. Häck 1/1-1/2 30-50 
Låg buske med tornförsedda grenar. Utbrett Busk co 3,5 l 
växtsätt. Marktäckare och låga häckar. Inga 
speciella jordkrav, gärna väldränerat och soligt. 
Tegelröda bommor i maj och äpplelika frukter. 
E-merit: härdig. Enhetlig. Artäkta.

Chaenomeles x superba i sorter – hybridrosenkvitten
Vita, röda, rosa sorter Busk co 2,0 l 

Busk co 3,5 l 

CHAMAECYTISUS
Chamaecytisus purpureus – rosenginst
Zon I-IV. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 1,5 l, 2,0 l 
Purpurrosa blommor i juni-juli. 

CLETHRA
Clethra alnifolia – konvaljbuske 
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Busk co 3,5 l 50-60 
Upprättväxande buske med lätt bågnande Busk co 3,5 l 60-80 
grenar. Solitär eller i grupper. Trivs i svagt Busk co 3,5 l 80-100 
sur jord. Halvskugga-skugga. Druvklase-
liknande vita blommor i augusti. Doftande.

CORNUS
Cornus alba ’Cream Cracker’ – rysk kornell
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm. Brokbladig kornell med ljusgröna blad med krämgul kant. Fin höstfärg.
Cornus alba Ivory Halo (’Bailhalo’PBR) – rysk kornell
Zon: I-V. Höjd: 1,5 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 3,5 l 
En lägre, kompakt form av vitbrokig 
kornell. Mer bred än kraftig.

Cornus alba ’Elegantissima’ – rysk kornell
Zon: I-VI. Höjd: 2 m. c/c: 70-100 cm. Vitbrokiga blad. Solitär, buskage. Varm jord i soliga lägen.
Cornus alba ’Gouchaultii’ – gulbrokig kornell
Zon: I-V. Höjd: 2 m. Gulbrokiga blad. Solitär, buskage. Varm jord i soliga lägen.
Cornus alba ’Kesselringii’ – blodkornell
Zon: I-IV. Höjd: 3 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l 
Brungröna blad, mörka grenar. 
Buskage. Varm jord i soliga lägen.

Cornus alba ’Sibirica’– korallkornell
Zon: I-VII. Höjd: 3 m. c/c: 70-100 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Korallröda dekorativa grenar. Buskage. Häck 0/1/2 50-80 
Varma, näringsrika jordar. Busk co 3,5 l 

Busk co 5,0 l 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 



CORNUS, forts. Kvalitet och storlek 

Cornus alba ’Sibirica Variegata’ – vitbrokig korallkornell
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 
Gröna blad med silvervita kanter. Rödviolett 
höstfärg.

Cornus canadensis – amerikanskt hönsbär
Zon: I-IV. Höjd: 0,1 m. c/c: 30 cm. co 1,5 l 
Breder ut sig upp till 0,5 m. Surjordsväxt co 2,0 l 
i skuggiga lägen. Vita högblad i co 3,5 l 
juni-juli, röda frukter.

Cornus kousa var. chinensis ’China Girl’ – kinesisk blomsterkornell
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. co 50-60 
Vita högblad i juni. Grönt bladverk, röd co 60-80 
höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig Sol co/kl 100-125 
jord i sol-halvskugga. Vindskyddat. Sol co/kl 125-150 

Cornus kousa ’Satomi’– koreansk blomsterkornell
Zon: I. Höjd: 1,5-2,5 m. co 50-60 
Rosa högblad i juni. Grönt bladverk, röd co 60-80 
höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig Sol co/kl 100-125 
jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.

Cornus mas – körsbärskornell
Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m. Häck 1/2 30-50 
Gula blommor på bar kvist, röda frukter, Busk co 3,5 l 
rödbrun höstfärg. Buske, litet träd Busk co 5,0 l 
som solitär, läskydd eller grupper. Sol co/kl 100-125 
Anspråkslös växtplats. Sol co/kl 125-150 
Tål industrimiljö.  Sol co/kl 150-175 

Sol co/kl 175-200 
Sol co/kl 200-250 
Högstam 4 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 4 x ompl co/kl 14-16 

Cornus mas ’Macrocarpa’ – körsbärskornell
Zon: I-III (IV). Höjd: 3-6 m. Busk co 
Smalt upprätt växtsätt, stora frukter. Sol co/kl 100-125 

Cornus sanguinea – skogskornell 
Cornus sanguinea fk Halltorp E – skogskornell E
Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Vita blommor i maj, blåsvart frukt. Flammande Häck 1/1 50-80 
röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Busk co 3,5 l 
Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål Sol co/kl 100-125 
industrimiljö. E-merit: svensk frökälla. Sol co/kl 125-150 
Klimatanpassad. 

Cornus sanguinea ’Winter Beauty’ (C. sanguinea ’Winter Flame’) – skogskornell
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 
Gulorange grenar.

Cornus sericea ’Farba’ E – videkornell ’Farba’ E
Zon: I-V (VI).  Busk co 3,5 l 
Höjd: 1,5-2 m. Små vita blommor på våren.  Busk co 5,0 l 
Ljusblå bär sitter kvar länge på hösten.  
Röd höstfärg. Röda grenar, något mattare
färg än C. alba ’Sibirica’.

Cornus sericea ’Flaviramea’ – gullkornell
Zon: I-VI. Höjd: 3 m. Häck 0/1/1 30-50 
Gulgröna grenar. Anspråkslösa Häck 0/1/2 50-80 
jordkrav i sol-halvskugga.  Busk co 3,5 l 
Grupper, samplantering. Busk co 5,0 l 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 

Cornus ’Kelseyi’ – tuvkornell
Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 2,0 l 
1,5 m bred. Väl förgrenad. Gulgröna Busk co 3,5 l 
grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol-
halvskugga. Marktäckare.



CORYLUS Kvalitet och storlek 

Corylus avellana – hassel
Corylus avellana fk Garpenberg E, fk Öglunda E – hassel E
Zon: I-V. Höjd: 5-8 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Gulgröna grenar. Anspråkslösa Häck 1/1-1/2 50-80 
jordkrav i sol-halvskugga.  Busk co 3,5 l 
Grupper, samplantering. Busk co 5,0 l 
E-merit: klimatanpassade frökällor som Sol co/kl 100-125 
tål svenska vintrar. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 

Corylus avellana ’Contorta’ – ormhassel
Zon: I-IV. Höjd: 3 m. Busk co/kl 50-60 
Starkt vridna grenar, delvis krusiga Busk co/kl 60-80 
blad. Solitär, grupper. Anspråkslösa Busk co/kl 80-100 
jordkrav men väldränderat. Sol co/kl 100-125 
Dekorativt vinterutseende. Sol co/kl 125-150 

Corylus colurna – turkisk trädhassel 
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. Ungträd kl/co 10 l th 200-250 
Genomgående stam. Bred  Högstam co/kl 10-12 
pyramidal krona. Korkaktig bark. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Dekorativ frukt. Solitär, alléträd. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Näringsrik jord. Torktålig.  Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Tål stadsklimat. 

Corylus maxima ’Purpurea’ – blodhassel
Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Busk co 50-60 
Mörkröda blad. Solitär, grupper med Busk co 60-80 
andra växter. Väldränerad jord i Sol co/kl 80-100 
sol-halvskugga. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 

COTINUS 
Cotinus coggygria – perukbuske
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 30-40 
Blomsamling i perukliknande plymer. Busk co/kl 40-50 
Solitär. Varm, kalkrik jord i soliga  Busk co/kl 50-60 
lägen. Tål industrimiljö och torka.

Cotinus coggygria (Rubrifolius-Gruppen) ’Royal Purple’ – röd perukbuske
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 30-40 
Mörkröda blad och blomställningar. Busk co 40-50 

Busk co 50-60 

Cotinus ’Grace’ – röd perukbuske
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 30-40 
Purpurröda blad, gulaktiga blommor Busk co 40-50 
och purpurrosa fröställningar. Busk co 50-60 

COTONEASTER 
Cotoneaster apiculatus E – slätbladigt klippoxbär E
Zon: I-IV (V). Höjd: 0,8 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 3,5 l 20-30 
Krypande. Härdigaste och frodigaste Busk co 3,5 l 30-40 
av oxbär testade i Norge. Friskt, grönt
bladverk, tät, fyllig buske, utmärkt
marktäckare. Stora bär.

Cotoneaster dammeri ’Major’ – krypoxbär
Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 2,0 l 20-30 
Städsegrön marktäckare.  Busk co 2,0 l 30-40 
Näringsrika, fuktiga jordar.



COTONEASTER, forts. Kvalitet och storlek 

Cotoneaster dielsianus – rosenoxbär
Zon I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm. Bågigt överhängande grenar. Rikligt med röda frukter, gulröd 
höstfärg. Häckar, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga.
Cotoneaster divaricatus – spärrgrenigt oxbär
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Brett och yvigt växande. Rikligt med Häck 1/2 50-80 
röda frukter. Scharlakansröd höstfärg. Busk co 3,5 l 
Solitär, grupper och häckar. 
Anspråkslös.

Cotoneaster horizontalis – lingonoxbär
Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 60-70 cm. Busk co 3,5 l 20-30 
Kan spaljeras. Delvis vintergrön. Busk co 3,5 l 30-40 
Fiskbenslika förgreningar. Busk co 5,0 l 40-50 
Marktäckare, solitär eller i grupper.
Anspråkslös. Tål halvskugga.

Cotoneaster lucidus (C. acutifolius) – häckoxbär
Zon: I-VII. Höjd: 2 m. c/c: 70-90 cm. Häck 1/1 30-50 
Rödbrun höstfärg. Häck- och land- Häck 1/2 50-80 
skapsväxt. Näringsrika, varma Häck co 
jordar. Tål industrimiljö. Bivärd. Busk co 3,5 l 

Cotoneaster multiflorus – flockoxbär
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Bred buske. Vita blommor, gul höstfärg Häck 1/2 50-80 
och riklig fruktsättning, röda bär. Solitär Busk co 3,5 l 
eller grupper. Anspråkslös. Tål halvskugga, 
torka, industrimiljö. Bivärd.

Cotoneaster nanshan (C. praecox ) – klippoxbär
Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 60-70 cm. co 25-30 
Bred med böjda grenar. Röd höstfärg. Sten- co 30-40 
partier, släntväxt. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Cotoneaster radicans ’Eichholz’ – småbladigt krypoxbär
Zon: I-IV. Höjd och bredd: 0,3x1,5 m. c/c: 50-70 cm. Vintergrön. 
Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’ – svenskt parkoxbär
Zon: I-III. Höjd: 0,2-0,5x2 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l 20-30 
Krypande, städsegrön, marktäckare.   Busk co 2,0 l 30-40 
Riklig fruktsättning. Massplanteringar. Stam co 80-100 
Näringsrika, fuktiga jordar.

Cotoneaster  ’Skogholm’ – skogholmsoxbär
Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm. Busk co 2,0 l 20-30 
Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar. Busk co 2,0 l 30-40 

CRATAEGUS 
Crataegus flabellata var. grayana – häckhagtorn 
Crataegus flabellata var. grayana fk Uppsala E – häckhagtorn E
(Fd C. grayana/C. intricata)
Zon: I-VII. Höjd: 4-5 m. Häck 1/1-1/2 40-65 
Stor buske, litet träd. Vita blommor och röda Häck 1/1-1/2 65-100 
frukter. Kraftiga tornar. Gulorange höstfärg. Busk co 3,5 l 
Anspråkslös. Tål halvskugga och industrimiljö. Sol co/kl 100-125 
E-merit: vacker höstfärg och fruktsättning. Sol co/kl 125-150 
Enhetlig. Artäkta. Svensk frökälla. Sol co/kl 150-200 

Crataegus lavallei ’Carrieri’ – glanshagtorn
Zon: I-II. Höjd: 5-7 m. Högstam co/kl 10-12 
Litet träd med glänsande mörkgrönt Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
bladverk och kraftiga tornar. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Vita blommor och stora röda frukter. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Tål stadsmiljö och torka bra. 



CRATAEGUS, forts. Kvalitet och storlek 

Crataegus x media ’Paul’s Scarlet’ – rosenhagtorn
Zon: I-IV. Höjd: 4-7 m. Stork buske, litet träd. Röda fyllda blommor. Trivs i näringrik något styvare jord.
Angrips lätt av hagtornsrost.
Crataegus x mordensis ’Toba’ – pärlhagtorn
Zon: I-V. Höjd: 5 m. Busk co 
Stor buske, litet träd. Pärlrosa,  Träd co 10 l sth 90-110 
dubbla blommor. Sparsam frukt- Högstam co/kl 10-12 
sättning, dekorativ. Anspråkslös. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Crataegus monogyna – trubbhagtorn
Zon: I-V. Höjd: 5-7 m. Häck 1/1 30-50 
Stor buske, träd. Vita blommor, röda Häck 1/1 50-80 
frukter. Trivs i näringsrik, något  Busk co 
styvare jord. Sol busk co/kl 125-150 

Sol busk co/kl 150-200 

Crataegus x persimilis ’Splendens’ – sylhagtorn
Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m. Högstam co/kl 10-12 
Litet träd med rundad kompakt krona. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Scharlakansröda fruker som sitter kvar Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
långt in på hösten. Kraftiga tornar. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Anspråkslös. Sol - halvskugga. 

CYTISUS 

Cytisus beanii ’Osiris’ – fagerginst
Zon: I-III. Höjd: 0,4-0,8 m. Ofta dubbelt så bred som hög. Intensivt gula blommor i maj.
Cytisus decumbens – krypginst
Zon: I-IV. Höjd: 0,2 m. Bredd: 1 m. c/c: 40-50 cm. Stora, mörkgula blommor i maj.
Cytisus nigricans ’Cyni’ – svartginst
Zon: I-V. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-60 cm. Tunna överhängande grenar med kraftigt mörkt gula blommor 
i långa, upprättväxande klasar. Lång blomningstid.
Cytisus praecox i sorter – vårginst
Zon: I-III. Höjd: 1 m. Bredd: 1,5 m. Föredrar surare jordar. 
Cytisus purgans – gullginst
Zon: I-V. Höjd: 0,5 m. Bredd: 1 m. c/c: 60-70 cm. Gula blommor i maj.
Cytisus purpureus, se Chamaecytisus purpureus
Cytisus (Scoparius-Gruppen) i sorter – scopariusginst
Zon: I. Höjd: 1-2 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 1,5 l, 2,0 l 
Blommar i maj-juni. Busk co 3,5 l 

För Dasiphora Fruticosa-Gruppen se Potentilla.

DAPHNE 
Daphne x burkwoodii ’Somerset’ – dofttibast
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. Mörkt rosa starkt doftande blommor i maj-juni. Solitär, grupper. 
Humus- och kalkrika fuktiga jordar i lätt skugga.
Daphne mezereum – tibast
Zon: I-VII. Höjd: 1 m. Busk co/kl 3,5 l 30-40 
Karminrosa starkt doftande blomning i Busk co/kl 3,5 l 40-50 
april-maj. Solitär, grupper. Humus- och kalkrika 
fuktiga jordar. Giftig.

DAVIDIA 
Davidia involucrata var. vilmoriniana – näsduksträd
Zon: I. Höjd: 6-10 m. Pyramidformad,  Busk co/kl 80-100 
oregelbunden krona. Högbladen är  Busk co/kl 100-125 
stora och vita och liknar hängande näsdukar. Ungträd co/kl 150-175 
Utvecklas bäst på djup, väldränerad humusjord. Ungträd co/kl 175-200 

Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 



DEUTZIA Kvalitet och storlek 

Deutzia gracilis – bruddeutzia
Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 2,0 l 
Brett buskigt växtsätt. Blommor med vita  Busk co 3,5 l 
klockor i maj-juni. Solitär, grupper. Anspråkslös. 
Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Deutzia x hybrida ’Mont Rose’ – hybriddeutzia
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Upprättväxande. Rosa blommor i juni. Solitär, grupper. 
Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.
Deutzia x magnifica – praktdeutzia
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Stramt upprättväxande. Blommar i vita klasar i juni. 
Solitär, häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga.
Deutzia x rosea – rosendeutzia
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Kompakt buske. Rosa klocklika blommor i juni. Solitär, 
häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.
Deutzia scabra ’Plena’ – fylld deutzia
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 2,0 l 
Stramt upprättväxande. Fyllda rosa Busk co 3,5 l 
blommor i juni-juli. Solitär, grupper.  Busk co 5,0 l 
Anspråkslös. Sol-halvskugga. 

DIERVILLA
Diervilla lonicera – getris
Zon: I-V. Höjd: 1 m. c/c: 80-100 cm. Kopparfärgad 
senare gröngult bladverk. Små gula blommor i j
uni-sept. Utmärkt marktäckare. Anspråkslös.
Diervilla lonicera ’Dilon’ – getris
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 2,0 l 
Små gula blommor i juni-sept. Busk co 3,5 l 
Utmärkt marktäckare. Anspråkslös.

Diervilla sessilifolia Cool Splash (’LPDC Podaras’PBR) – brokbladigt getris
Zon: I-IV. Höjd: 0,75-1,25 m. Busk co 3,5 l 
Brokbladigt getris med runt, utbrett växtsätt.
Små gula blommor i juni-juli.

ELAEAGNUS
Elaeagnus angustifolia – smalbladig silverbuske
Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. c/c: 70-100 cm.  Busk co 3,5 l 
Smala lansettlika silverfärgade blad.  Busk co 5,0 l 
Olivformade frukter, silvergrå. Sol co/kl th 100-125 
Landskapsväxt i sandiga kustområden. Högstam co/kl 10-12 
Vind- och salttålig. Skjuter ej rotskott. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Elaeagnus commutata – silverbuske
Zon: I-VIII. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Silvergrå blad och frukter.   
Skjuter rotskott. Landskapsväxt vid sandiga kustområden. Solresistent.
Anspråkslös.
Elaeagnus commutata ’Zempin’– silverbuske
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.  Busk co 3,5 l 
Selektion hittad i orten Zempin på   Busk co 5,0 l 
Usedomhalvön. Har silvrigare blad 
och håller dem längre än arten.
Mycket vind- och salttålig.

ERICA 
Erica carnea i sorter – vårljung
Zon: I-III. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 25-30 cm. A-kval co 
Städsegrön markstäckare i stenpartier och 
ljungträdgårdar. Humusrika, fuktiga, sura jordar.
Tål industrimiljö.



EUONYMUS Kvalitet och storlek 

Euonymus alatus – vingbenved
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Busk co/kl 3,5 l 30-40 
Grenar med korklister.  Busk co/kl 3,5 l 40-50 
Karminröd höstfärg.  Busk co/kl 3,5 l 50-60 
Solitär, grupper.  Sol co/kl 80-100 
Näringsrik mulljord. Sol co/kl 100-125 
Sol-halvskugga. Sol co/kl 125-150 

Euonymus alatus ’Compactus’ – vingbenved
Zon: I-III. Höjd: 0,8-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 30-40 
Kraftigt förgrenad. Kompakt, brett Busk co 40-50 
växtsätt. Flammande röd höstfärg.

Euonymus europaeus –  benved
Euonymus europaeus fk Ultuna E – benved E
Zon: I-V. Höjd: 2-5 m. Häck 1/2 30-50 
Frukten röd, öppnas i september- Häck 1/2 50-80 
oktober, fröhylle gult. Bruna kork- Busk co 3,5 l 
lister. Landskapsväxt. Anspråkslös. Sol kl 100-125 
E-merit: härdig, enhetlig. Svensk Sol kl 125-150 
frökälla. Produceras mot beställning.

Euonymus europaeus ’Evert’ E – benved ’Evert’ E
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Busk co 3,5 l 
Överhängande växtsätt. Gulröd  Busk co 5,0 l 
höstfärg. Riklig regelbunden frukt- Sol co/kl 80-100 
sättning, lysande karminröda. Sol co/kl 100-125 
Anspråkslös. Sol-lätt skugga. Sol co/kl 125-150 
Motståndskraftig mot spinnmal. Sol co/kl 150-200 

Euonymus fortunei var. radicans ’Sarcoxie’ – klätterbenved
Zon: I-IV. Höjd: 0,4-1,5 m. c/c: 60-80 cm.
Euonymus fortunei var. radicans – klätterbenved
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 25-30 

Busk co 30-40 
Busk co 40-50 

Euonymus fortunei var. radicans Blondy (’Interbolwi’) – klätterbenved
Zon: I-III. Höjd: 0,3-0,4 m. Städsegrön marktäckare. Buskigt växtsätt. 
Mörkgröna blad med stor, oregelbunden, gul mitt. Kraftigtväxande.
Euonymus fortunei var. radicans ’Emerald Gaiety’ – klätterbenved 
Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 60-80 cm. 
Städsegrön marktäckare. Vitbrokiga blad.
Euonymus fortunei var. radicans ’Emerald’n Gold’ – klätterbenved
Zon: I-II. Höjd: 0,2-0,4 m. c/c: 60-80 cm.  Busk co 20-25 
Städsegrön marktäckare. Gulbrokiga blad.  Busk co 25-30 

Busk co 30-40 
Träd co sth 80-100 

Euonymus fortunei var. vegetus – storbladig klätterbenved
Zon: I-III. Höjd: 0,4-1,5 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 25-30 
Städsegrön marktäckare. Stenpartier,  Busk co 30-40 
slänter och beklädnad av murar och Busk co 40-50 
trädstammar. Anspråkslös. Sol-djup skugga.
Tål industrimiljö.

Euonymus planipes – körsbärsbenved
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 40-50 
Långa spetsiga knoppar. Mörkgrönt, frodigt Busk co 3,5 l 50-60 
bladverk med röd höstfärg. Röda frukter.  Sol co/kl 80-100 
Solitär, grupper. Näringsrika, fuktiga jordar. Sol co/kl 100-125 

EXOCHORDA
Exochorda racemosa – pärlbuske
Zon: I-III. Höjd: 3 m. Vita blommor i maj. Solitär, grupper.
Näringsrika jordar i soliga lägen. 
Exochorda ’The Bride’ – liten pärlbuske
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Riklig vit blomning  Busk co 50-60 
i maj. Solitär, grupper. Näringsrika 
jordar i soliga lägen.



FAGUS Kvalitet och storlek 

Fagus sylvatica – bok 
Fagus sylvatica fk Gottåsa E – bok E
Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. Mäktig bred krona, slät grå bark. Parkträd, landskapsväxt, häckar. 
Lerjord med god fuktighet. E-merit: mycket bra svensk frökälla av bok med rak, genomgående 
stam. Härdig. 
Fagus sylvatica fk Hallandsås E – bok E
Zon: I-III. Höjd: 20-25 m. Häck 1/2 30-50 
Häckväxt med rak genomgående stam Häck 1/2 50-80 
och god förgrening Häck 1/2 80-100 
E-merit: välväxande frökälla, komplement Häck 1/2 50-80 co 
till fk Gottåsa. Ungträd co th 80-100 

Ungträd co th 100-125 
Ungträd co/kl 125-150 
Ungträd co/kl 150-175 
Ungträd co/kl 175-200 
Högstam 3x ompl co/kl 10-12 
Högstam 3x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3x ompl co/kl 16-18 

Fagus sylvatica ’Dawyck’ – pelarbok
Zon: I-III. Höjd: Ca 15 m. Upprättväxande, något ”slingrande” grenar. 
Parkmiljö, mindre anläggningar, ej gatuträd.
Fagus sylvatica ’Dawyck Gold’ – pelarbok
Zon: I-III. Höjd: ca 6-10 m. Som F. s. ’Dawyck’ men guldgula senare gulgröna blad.
Fagus sylvatica ’Pendula’ – hängbok
Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m. Bredväxande med nedhängande grenar till marken. 
Solitär för stora ytor. Lerjord med god fuktighet. Sol. 
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) ’Dawyck Purple’ – blodbok
Zon: I-III. Höjd: ca 6-10 m. Som F. s. ’Dawyck’ men purpurröda blad.
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) ’Purpurea Pendula’ – hängblodbok
Zon: I-IV. Höjd: beroende på hur högt toppen uppbindes. Solitär. 
Lerjordar med god fuktighet. Sol-halvskugga.
Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) ’Riversii’ – blodbok
Zon: I-III. Höjd: 15-20 m. Ungträd co 10 l/kl th 125-150 
Glänsande, svartröda blad.  Ungträd co 10 l/kl th 150-175 
Parkträd. Lerjord med god  Ungträd 3x ompl co/kl th 175-200 
fuktighet. Anses vara den  Ungträd 3x ompl co/kl th 200-250 
vackraste blodboken. Högstam 3x ompl co/kl 10-12 

Fagus sylvatica Purpurbladiga Gruppen – blodbok
Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. Ungträd 50-80 co 
Fröselekterad. Kan därför variera Ungträd co th 80-100 
något i egenskaper. Bladfärgen skiftar Ungträd co th 100-125 
i rödgrönt. Parkträd, häck. Ungträd co/kl 125-150 

Ungträd co/kl 150-175 
Ungträd co/kl 175-200 
Högstam 3x ompl co/kl 10-12 
Högstam 3x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3x ompl co/kl 14-16 

FARGESIA 
Fargesia murielae – bergbambu
Nya bambusorter har tagits fram för att inte blomma de närmaste femtio till hundra 
åren. Bambu trivs på en humusrik, fuktig, halvskuggig och vindskyddad plats. De trivs inte på lerjordar.
Fargesia murielae ’Bimbo’ – bergbambu
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 50-60 cm. Busk co/kl 40-50 
Elegant, låg kompakt buske  Busk co/kl 50-60 
med smala blad och frisk grön färg. Busk co/kl 60-80 

Busk co/kl 80-100 

Fargesia murielae ’Jumbo’ – bergbambu
Zon: I-II (III). Höjd: 2,5-4 m. c/c 70-100 cm. Denna nya klon kommer ur frösådder från 
blommande F. murieliae i Danmark. 
Fargesia murielae ’Simba’ – bergbambu
Zon: I-III (IV). Höjd: 1,5-2 m. c/c: 50-60 cm. Simba kommer ur frösådder från den första mycket lokala 
blomningen hos S. murieliae, från en dansk plantskola. Tätväxande och kompakt.
Fargesia murielae ’Super Jumbo’® – bergbambu
Zon: I-II (III). Höjd: 2,5-4 m.  Busk co/kl 50-60 
Tätare och frodigare växtsätt än Jumbo.  Busk co/kl 60-80 

Busk co/kl 80-100 
Busk co/kl 100-125 
Busk co/kl 125-150 
Busk co/kl 150-175 

För fler bambuarter, se Phyllostachys.



FORSYTHIA Kvalitet och storlek 

Forsythia x intermedia ’Freja’ E – hybridforsythia ’Freja’ E
Zon: I-III. Höjd: 2-2,5 m. c/c: 70-100 cm. Rikligt med citrongula blommor. 
Lång blomningstid. Varm, näringsrik, dränerad jord med sol. 
Forsythia x intermedia ’Lynwood’ – hybridforsythia
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm. Bred buske. Rikligt gulblommande i maj under lång tid. 
Solitär, grupper. Varma väldränerade jordar med sol. Grenarna kan drivas.
Forsythia x intermedia ’Spectabilis’ – praktforsythia
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l 
I övrigt se F. intermedia ’Lynwood’. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 

Forsythia mandshurica E – manchurisk forsythia E
Zon: I-IV. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l 
Upprätt växtsätt. Mörka knoppar, vinterhärdiga,  Sol co 80-100 
varmt gula blommor på våren. Riklig blomning.  Sol co 100-125 
Vinröd höstfärg. Sol co 125-150 

Forsythia ’Northern Gold’ – forsythia
Zon: I-VI. Höjd: 1,3-2,5 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l 
Upprättväxande med gulgrönt bladverk. 
Guldgula blommor. Robust och blomvillig.

FOTHERGILLA 
Fothergilla gardenii – liten häxal 
Zon: I-II. Höjd: 0,6-1,2 m. Liten buske med blommor i mjölkvita vippor. 
Orange höstfärg.
Fothergilla major – stor häxal
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 25-30 
Upprättväxande tät buske med vita doftande Busk co 30-40 
vippor, orangeröd höstfärg. Busk co 40-50 

FRANGULA 
Frangula alnus fk Åmål E – brakved E
Zon: I-V (VI). Höjd: 3,5 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Anspråkslös buske med gulvita Häck 1/1-1/2 50-80 
blommor i maj-juni. Först röd, sedan Busk co 3,5 l 
svart frukt. Trivs i sol-skugga.  Sol co/kl 125-150 
Växer ofta vid stränder.   Sol co/kl 150-200 
E-merit: enhetlig. Svensk frökälla.
Produceras mot beställning. 

Frangula alnus ’Aspleniifolia’ – brakved
Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Busk co 3,5 l 
Brett pyramidalt växtsätt. Smala Busk co 5,0 l 
djupt inskurna blad, grågröna. 
Vacker höstfärg.

FRAXINUS 
På grund av askskottsjukan kan vi inte rekommendera plantering av ask. Askskottsjuka
orsakas av svampen Chalara fraxinea och drabbar askarna olika hårt. 

Fraxinus angustifolia ’Raywood’ – smalbladig ask
Zon: I-II. Höjd: 7-11 m. Högstam co/kl 10-12 
Väldränerad och lucker jord.  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Sol-halvskugga. Tätt grenverk, Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
sirligt bladverk. Höstfärg violett till purpur. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Fraxinus excelsior ’Pendula’ – hängask
Zon: I-IV. Höjd: 5-6 m. Högstam co/kl 10-12 
Brett träd med bågformigt hängande 
grenar. Solitär i parker. 

Fraxinus excelsior ’Westhof’s Glorie’ – ask
Zon: I-III. Höjd: 10-15 m. Högstam co/kl 10-12 
Välformad ganska smal krona. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Gatu- och alléträd. Näringsrika, Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
fuktiga jordar i soliga lägen. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 3 x ompl co/kl 20-25 



FRAXINUS, forts. Kvalitet och storlek 

Fraxinus ornus – manna-ask
Zon: I-III. Höjd: 10-12 m. Högstam co/kl 10-12 
Växer sakta. Gråbruna knoppar. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Väldoftande vita blomklasar i maj. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Näringsrik, fuktig jord. Solitär. 

Fraxinus ornus ’Mecsek’ – manna-ask
Zon: I-IVI (III). Höjd: 5-6 m. Högstam co/kl 10-12 
Ungersk selektion som är ett intressant Högstam 3 x ompl co/kl 12-14  
komplement. Anses extremt tålig mot
stadsklimat och luftföroreningar. Kronan 
blir 3-4 m i diameter. Rund och något till-
plattad. Blommar tidigt. Blad mindre än arten, 
glänsande mörkgröna. Gul höstfärg. 

GENISTA 
Genista lydia – turkisk ginst
Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-70 cm. 
Växer som ett halvklot. Tunna gröna grenar. Stenpartier,
ljungträdgårdar. Lätta, varma jordar. Guldgula blommor.
Genista tinctoria ’Royal Gold’ – färgginst
Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 2,0 l 
Stenpartier, ljungträdgårdar eller häck. Mörkt Busk co 3,5 l 
gula blommor i juni-augusti. Lätta jordar.  
Årlig kraftig tillbakaskärning.

GLEDITSIA
Gleditsia triacanthos ’Skyline’ – korstörne
Zon: I-II Höjd: 15 m. 
Genomgående stam, glest kägelformad krona. 
Stora läderartade blad med fin gul höstfärg. Taggfri sort. 
Gleditsia triacanthos ’Sunburst’ – korstörne
Zon: I-II Höjd: 8-10 m.  Ungträd co th 150-200 
Ett mindre träd med gulgröna Högstam co/kl 10-12 
blad. Taggfri sort. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

HAMAMELIS 
Hamamelis x intermedia ’Arnold Promise’– hybridtrollhassel
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. 
Ljusgula blommor i mars. Sol- halvskugga.
Hamamelis x intermedia ’Diane’– hybridtrollhassel
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.
Bronsröda blommor i februari-mars. 
Hamamelis x intermedia ’Pallida’– hybridtrollhassel
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m. 
Guldgula doftande blommor i februari-mars. 
Hamamelis japonica i sorter – japansk trollhassel
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co/m kl 50-60 

Busk co/m kl 60-80 
Busk co/m kl 80-100 

HEDERA 
Hedera (Buskformiga Gruppen) ’Arborescens’ – buskmurgröna
Zon: I-II.  Busk co 3,5 l 30-40 
Städsegrön. Buske, ej klättrande. Rik- Busk co 3,5 l 40-50 
blommande på hösten med kraftig doft. 
Halv-helskuggiga lägen. 

Hedera helix – murgröna
Zon: I-II. c/c: 30-50 cm. Marktäckare co 0,8 l 
Städsegrön. Marktäckare i skuggiga lägen. 
Klätterväxt. Kalkhaltiga jordar i halv-helskuggiga 
lägen. Tål industrimiljö.



HEDERA, forts. Kvalitet och storlek 

Hedera helix Grafik® E (Edvin’PBR) – murgröna Grafik® E
Zon: I-IV. Småbladig murgröna med mörkt gröna blad och tydlig 
vitaktig nervatur. Skotten är lättrotade vid markkontakt. Städsegrön. 
Klon från Visby. E-merit: härdig, sund sort med bra marktäckande
egenskaper. 
Hedera helix Huldra® E (’Eskil’ PBR ) – murgröna Huldra® E
Zon: I-IV. Storbladig murgröna med friskt gröna blad med endast svagt
vitaktig nervatur. Matt, vinrött bladskaft. Städsegrön. Klon från Visby. 
E-merit: härdig, sund sort med bra marktäckande egenskaper.
Hedera helix Hymn® E (’Edvard’ PBR ) – murgröna Hymn® E
Zon: I-IV. Murgröna med medelstora blad. Marktäckare co 0,8 l, 1,0 l 
Matt, vinrött bladskaft. Städsegrön.
Klon från Bohuslän. E-merit: härdig, 
sund sort med bra marktäckande egenskaper. 

Hedera hibernica – storbladig murgröna
Zon: I-II. c/c: 40-50 cm. Marktäckare co 0,8 l 
Städsegrön. Stora blad. 
Kalkhaltiga jordar i hel-halvskuggiga lägen.

Flera Hedera-sorter finns även i kvaliteter som uppbunden klätterväxt, se avsnitt Klätterväxter.

HIBISCUS 
Hibiscus syriacus i sorter – frilandshibiskus
Zon: I. Höjd: 1,5-2 m.  Busk co/kl 30-40 
Blommor blåvita, rosa m.fl. i augusti-oktober.  Busk co/kl 40-50 
Prydnadsbuske. Solitär, grupper. Mullhaltig, 
lätt jord. Väldränerat. Soligt, skyddat läge.

HIPPOPHAE 
Hippophae rhamnoides  – havtorn
Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.  Häck 1/1-1/2 30-50 
Bred buske med grågröna, silvriga  Häck 1/1-1/2 50-80 
blad. Gulorange frukt.  Busk co 3,5 l 
Läplanteringar, sandig jord. Sol co/kl 100-125 
Salttålig. Soligt läge. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 

Hippophae rhamnoides ’Hikul’  – havtorn
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Låg kompakt hanklon. Tät förgrening och
många korta skott. Nästan taggfri. Sätter få
rotskott.

För fler Hippophae se avsnittet Frukt & Bär.

HYDRANGEA 
Hydrangea arborescens – vidjehortensia
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Upprättväxande, bred, gles buske. Vita blommor i juli-augusti.
Hydrangea arborescens ’Annabelle’ – vidjehortensia
Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm. Vita, stora blomklasar i juli-september.
Hydrangea macrophylla ’Bouquet Rose’ – trädgårdshortensia
Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm. Rosa klotformade blommor i juli-september. 
Vid lågt pH blå blommor.
Hydrangea macrophylla ’Nikko Blue’ – trädgårdshortensia
Zon: I-II. c/c: 50-70 cm. Busk co 3,5 l 
Stora blå blommor i rundade blomställningar. Busk co 5,0 l 

Hydrangea macrophylla The Bride (’Blushing Bride’PBR) – trädgårdshortensia
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. 
(Endless Summer®- serien) Blommar både på årsskotten och gamla skott. 
Blommorna är svagt grönvita till cremevita när de slår ut. Fullt i blom är de vita på runda 
blomställningar, som sedan övergår i svagt rosa i jord med högt pH, eller ljusblått i jord med lågt pH. 
Trivs i sol till halvskugga. Varmare läge ger längre och tidigare blomning.
Hydrangea macrophylla The Original (’Bailmer’) – trädgårdshortensia
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. 
(Endless Summer®- serien) Blommar både på årsskotten och gamla skott. 
Ändrar färg från blått till rosa med stigande pH-värde. Trivs i sol till halvskugga. 
Varmare läge ger längre och tidigare blomning. 
Hydrangea macrophylla Twist-n-Shout® (’PIIHM-I’) – trädgårdshortensia
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 5,0 l 
(Endless Summer®- serien) Blommar både  Busk co 15,0 l 
på årsskotten och gamla skott. Ändrar färg 
från blått till rosa med stigande pH-värde. 
Fin burgunderröd höstfärg.



HYDRANGEA, forts. Kvalitet och storlek 

Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ – syrénhortensia
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Bred buske. Vita blommor i klasar Busk co 5,0 l 
i juli-september. Träd co sth 90-110 

Hydrangea paniculata ’Limelight’PBR – vipphortensia
Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. 
Stora limefärgade blomklasar i juli-september. 
Övergår i rosa. Stora ljusgröna blad. 
Hydrangea paniculata ’Mathilde’ – vipphortensia
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m. c/c: 70-90 cm. 
Mycket stora, rosavita klasar.
Hydrangea paniculata ’Pink Diamond’ – vipphortensia
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m. c/c: 70-90 cm.  
Friskt, grönt bladverk. Vitrosa blommor.
Hydrangea serrata – purpurhortensia
Zon: I-III. Höjd: 1 m. Busk co 3,5 l 
Upprättväxande buske. Flata rödrosa Busk co 5,0 l 
blomklasar i juli-augusti.

HYPERICUM
Hypericum calycinum – prakthypericum
Zon: I-II. Höjd: 0,3 m. c/c: 30-50 cm. Marktäckare co 0,8 l 
Bred halvbuske. Skjuter rotskott, marktäckare. 
Gula blommor juli-september.

Hypericum ’Gemo’ – hyperikum
Zon: I-II. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm. Små gula blommor, 
lång blomningstid. Smala blad. Fryser inte tillbaka, utan förvedas.
Hypericum ’Hidcote’ – vinterhyperikum
Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 2,0 l 
Mörkgula stora blommor i augusti-oktober. Busk co 3,5 l 

ILEX
Ilex aquifolium ’J.C. van Tol’ – järnek
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Upprättväxande buske. Små, vita blommor i maj-juni. Röda dekorativa frukter.
Ilex aquifolium ’Pyramidalis’ – järnek
Zon: I-II. Höjd: 6-7 m. Busk co/kl 50-60 
Pyramidal buske. Små, vita blommor i maj-juni.  Busk co/kl 60-80 
Röda dekorativa frukter. Busk co/kl 80-100 

Ilex crenata ’Convexa’ – japansk järnek
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-70 cm. co 30-40 
Utbrett växtsätt. Buxbomsliknande blad. co 40-50 

Ilex x meserveae ’Blue Angel’ – blå järnek
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Honklon. Kompakt växtsätt. Purpurfärgade blad, rikligt med röda bär.
Ilex x meserveae Blue Maid (’Mesid’)– blå järnek
Zon: I-IV. Höjd: 1,2-2 m. Kraftigt buskigt växtsätt. Röda bär. Tvåkönad.
Ilex x meserveae ’Blue Prince’ – blå järnek
Zon: I-IV. Höjd: 1-2,5 m. Hanklon. Pyramidalt växtsätt utan frukter.
Ilex x meserveae ’Blue Princess’ – blå järnek
Zon: I-IV. Höjd: 1-2,5 m.  co 30-40 
Honklon, pyramidalt växtsätt. co 40-50 
Riklig bärsättning. co 50-60 

co 60-80 



JUGLANS Kvalitet och storlek 

Juglans cinerea fk Örebro E – grå valnöt E
Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m Högstam co/kl 10-12 
Bred krona med skirt bladverk. Lucker Högstam 3x ompl co/kl 12-14 
mullhaltig jord. Soligt, skyddat läge. Högstam 3x ompl co/kl 14-16 
E-merit: praktfullt parkträd. Svensk frökälla.

Juglans mandshurica – manchurisk valnöt
Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m. Busk co 40-60 
Träd. Solitär. Lucker, mullhaltig jord, Busk co 60-80 
fuktig. Soligt, skyddat läge. Sol co/kl 80-100 

Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 

Juglans regia – valnöt
Zon: I. Höjd: 12-15 m. Ungträd co th 150-200 
Träd. Parbladig. 45 cm långa blad, Ungträd co th 200-250 
orangebruna vid lövsprickning. Högstam co/kl 10-12 
Solitär. Jord och läge som  Högstam 3x ompl co/kl 12-14 
J. mandshurica. Högstam 3x ompl co/kl 14-16 

Högstam 3x ompl co/kl 16-18 
Högstam 4x ompl co/kl 18-20 

KALMIA 
Kalmia angustifolia – smalbladig kalmia
Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. Städsegrön. Rosa blommor i juni-juli. Torvblandad jord. 
Sol-halvskugga. Skyddat läge.
Kalmia latifolia – bredbladig kalmia
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. Busk co 25-30 
Städsegrön. Rosa blommor i maj- Busk co 30-40 
juni. Läge som K. angustifolia.

KERRIA 
Kerria japonica – kerria
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c 70-90 cm. Gula blommor i maj. Näringrik jord, gärna kalkhaltig. 
Sol-halvskugga, lungt och varmt.
Kerria japonica ’Pleniflora’ – fylld kerria
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 2,0 l 
Dubbla gula blommor i maj. Läge Busk co 3,5 l 
som K. japonica.

KOLKWITZIA 
Kolkwitzia amabilis – paradisbuske
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Rosa klocklika blommor i maj-juni. Näringsrik, 
genomsläpplig jord. Soligt läge.
Kolkwitzia amabilis ’Kellokas’ – paradisbuske 
Zon: I-IV. Höjd: 1,2-1,5 m.  Busk co 3,5 l 
Finsk, lågväxande sort. Effektiv marktäckare.  Sol co/kl 100-125 
Blommorna är röda på utsidan och vita på Sol co/kl 125-150 
insidan. Regelbunden buske med rund form. Sol co/kl 150-175 

Kolkwitzia amabilis ’Pink Cloud’ – paradisbuske
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Intensivt rosa blommor. Busk co 3,5 l 

LABURNUM
Laburnum x watereri ’Vossi’ – hybridgullregn
Zon: I-III. Höjd: 4-6 m. Busk co 7,5 l 
Stor buske, litet träd. Gula blommor Träd co 10 l 
i klasar i maj. Sol-halvskugga. Sol m kl 125-150 

Sol m kl 150-200 
Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 



LIGUSTRUM Kvalitet och storlek 

Ligustrum x ibolium – hybridliguster
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. Sparsam fruktsättning.
Ligustrum ovalifolium – bredbladig liguster
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Vintergrön.
Ligustrum vulgare – liguster
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Ligustrum vulgare var. italicum ’Atrovirens’ – vinterliguster
Zon: I-III. Höjd: 2-4 m. Vintergrön. Häck 0/2-0/1/2 30-50 

Häck 0/2-0/1/2 50-80 
Häck 0/2-0/1/2 80-100 
Busk co 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 

Ligustrum vulgare ’Lodense’ – dvärgliguster
Zon: I-IV. Höjd: 0,7-1,2 m. c/c: 40-80 cm. Häck 0/1/2-0/2 20-30 
Bred, låg buske med smala blad. Busk co 2,0 l 
Bronsbrun höstfärg. Busk co 3,5 l 

LIQUIDAMBAR 
Liquidambar styraciflua – ambraträd
Zon: I. Höjd: 6-12 m. Högstam co/kl 10-12 
Flikade blad likt lönn, men med djupare flikar. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Orange till vinröd höstfärg. Lämplig i stads- Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
miljö.

LIRIODENDRON 
Liriodendron tulipifera – tulpanträd
Zon: I-II. Höjd: 12-15 m. Ungträd co/kl th 100-125 
Blommar endast varma somrar Ungträd co/kl th 125-150 
på äldre träd. Grönvita-svagt orange Högstam co/kl 10-12 
tulpanliknande blommor. Solitär.  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Väldränerad, näringrik jord. Soligt och Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
skyddat läge. 

LONICERA 
Lonicera caerulea var. kamtschatica Anja® E (’BLo D’PBR) – blåbärstry Anja® E
Zon: I-VI. Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: 60 cm. Busk co 2,0 l 
Växer upprätt men brett och bildar jämna  Busk co 3,5 l 
kuddformade buskar som ger ett robust  
intryck. Marktäckare med tätt gren- och  
bladverk, stor potential som mark- 
täckare i offentliga planteringar. Gulvita 
blommor i maj och ger på hösten blåa bär. 

Lonicera caerulea fk Falun E – blåtry E
Zon: I-VIII. Höjd: 1-2 m. c/c 70-100 cm. Tät buske. Gulvita, små blommor i april-maj.
E-merit: enhetlig. Frisk. Svensk frökälla.
Lonicera involucrata Baggböle® E (’Ep Lonba’) – skärmtry Baggböle® E
Zon: I-VI(IIV) Höjd: 1-1,5 m. E-merit: frisk, härdig sort med utbrett växtsätt och 
god marktäckande förmåga.
Lonicera involucrata ’Lycksele’ E – skärmtry ’Lycksele’ E
Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-100 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Tät buske, mörkt grönt bladverk. Häck 0/1/1 50-80 
Snabbväxande. Gula blommor. Busk co 3,5 l 
E-merit: frisk och härdig. Vackra, svarta frukter. Busk co 5,0 l 

Lonicera maackii – koreatry
Lonicera maackii ’Kristall’ E – koreatry ’Kristall’ E
Zon: I-V. Höjd: 2-4 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l 
Buske. Gulvita blommor, väldoftande i maj- Busk co 5,0 l 
juni. Solitär, buskage. Sol-halvskugga. 
E-merit: praktfull, frisk, härdig. Bred buske 
med överhängande sidogrenar. Mörkgröna, 
lansettliknande blad med utdragen bladspets. 
Vita väldoftande blommor i juni. Röda frukter på 
hösten som sitter kvar länge. 



LONICERA, forts. Kvalitet och storlek 

Lonicera nitida ’Elegant’ – myrtentry
Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Städsegrön buske. Marktäckande. 
Små vita blommor i maj. Undervegetation. Sol-halvskugga.
Lonicera nitida ’Maigrün’ – myrtentry
Zon: I-II. Höjd:  0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Mer kompakt växtsätt än L. nitida  ’Elegant’
Lonicera pileata – lingontry
Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 20-30 
Övrigt som L. nitida ’Elegant’. Busk co 30-40 

Lonicera syringantha – syréntry
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 3,5 l 
Fingrenig buske. Rosa blommor Busk co 5,0 l 
maj-juni. Syréndoftande. Soligt läge.

Lonicera tatarica – rosentry
Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Rosa blommor i maj-juni.
Lonicera tatarica ’Arnold Red’ – rosentry
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm. Mörkare röda blommor än L. tatarica i maj-juni.
Lonicera tatarica ’Rosea’ – rosentry
Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 70-100 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Ljusrosa blommor i maj.  Häck 0/1/1 50-80 
Sol-halvskugga. Busk co 3,5 l 

Busk co 5,0 l 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 

Lonicera xylosteum – skogstry
Lonicera xylosteum fk Åmål E – skogstry E
Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. c/c: 70-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Gulvita blommor i maj-juni. Buskage,  Häck 1/1 50-80 
läplanteringar, bryn. Sol-halvskugga (skugga). Busk co 3,5 l 
E-merit: enhetlig. Svensk frökälla.

Lonicera x xylosteoides ’Clavey’s Dwarf’ – dvärgtry
Zon: I-IIV Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 3,5 l 
Långsamtväxande buske.  
Små gulvita blommor i maj-juni. 
Undervegetation. Sol-halvskugga.

LYCIUM 
Lycium barbarum – bocktörne
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. 
Lila blommor juni-juli. Skjuter rotskott. Tål salt- Busk co 3,5 l 
haltiga jordar och torka. Lämplig dynbindare.

MAGNOLIA 
Magnolia kobus – japansk magnolia
Zon: I-III. Höjd: 5-10 m. co/kl 60-80 
Stor buske, litet träd. Väldoftande co/kl 80-100 
vita blommor i april-maj. co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 
Sol co/kl 175-200 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Magnolia (Liliiflora-Gruppen) ’Galaxy’ – rosenmagnolia
Zon: I-III. Höjd: 3,5-4 m. co/kl 80-100 
Buskform. Blommar i april-maj med  co/kl 100-125 
stora rosaröda blommor. Bladen är  Sol co/kl 100-125 
stora, ovala och mörkt gröna. Sol co/kl 125-150 

Magnolia (Liliiflora-gruppen) ’Susan’ – rosenmagnolia
Zon: I-II. Höjd: 1,2-2,5 m. co/kl 50-60 
Kompakt växtsätt. Rosaröda  co/kl 60-80 
blommor. Lång blomningstid. co/kl 80-100 

Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 



MAGNOLIA, forts. Kvalitet och storlek 

Magnolia x loebneri ’Leonard Messel’ – hybridmagnolia
Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Blommar rikligt i april-maj med vitrosa 
stjärnformiga blommor. Kraftig buske eller litet träd.
Magnolia x loebneri ’Merrill’ – hybridmagnolia
Zon: I-III (IV). Höjd: 3-5 m. Kraftig buske, co/kl 60-80 
träd med brett växande grenar. Vita, co/kl 80-100 
doftande blommor i april-maj. 
Rikblommande, på bar kvist.

Magnolia sieboldii – buskmagnolia
Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m. co/kl 50-60 
Buske. Vita doftande blommor med co/kl 60-80 
röda ståndare, juni-juli. co/kl 80-100 

Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 

Magnolia stellata – stjärnmagnolia
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. co/kl 50-60 
Brett buskformad, växer långsamt.  co/kl 60-80 
Vita stjärnformiga blommor april- Sol co/kl 80-100 
maj. Sol co/kl 100-125 

Magnolia x soulangeana – praktmagnolia
Zon: I-II. Höjd: 4-6 m. co/kl 60-80 
Buske, litet träd. Vita klocklika co/kl 80-100 
blommor med rosa anstrykning co/kl 100-125 
i maj. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 

MAHONIA 
Mahonia aquifolium – mahonia
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm. co/kl 30-40 
Städsegrön buske. Gula blommor i täta  co/kl 40-50 
samlingar april-maj. Blådaggiga bär. Neutral-
svagt sur jord. Halvskugga.

Mahonia aquifolium ’Apollo’ – mahonia
Zon: I-IV. Höjd: 0,5 m. c/c: 80-100 cm. co/kl 25-30 
Dvärgform. Lågt brett växtsätt. co/kl 30-40 
Gula blommor i stora klasar.

Mahonia aquifolium ’Maqu’ – mahonia
Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm. co/kl 25-30 
Tät, sund, kraftigväxande sort. co/kl 30-40 
Gula blommor, stora frukter, blanka blad. co/kl 40-50 
Vindtålig. co/kl 50-60 

Mahonia aquifolium ’Smaragd’ – mahonia
Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. co/kl 25-30 
Selekterad, vacker form av M. aquifolium. co/kl 30-40 

co/kl 40-50 



MALUS Kvalitet och storlek 

Malus baccata ’Columnaris’ – pelarbärapel
Zon: I-IV. 7-9 m. Smalkronigt, mörkgröna blad, vita blommor, gula frukter med svag rodnad.
Malus baccata ’Street Parade’ – prydnadsapel
Zon: I-III. 5-7 m. Upprätt växtsätt. vita blommor med rosa anstrykning. 
Malus ’Crittenden’ – prydnadsapel
Zon: I-V. 4 m. Litet kompakt friskt träd. Glänsande gröna blad. 
Ljusrosa blommor. Lackröd frukt som sitter kvar länge.
Malus ’Evereste’  – prydnadsapel
Zon: I-III. 5-7 m. Gröna blad, orangeröda frukter, vit enkel blomma.
Malus ’Evita’ – prydnadsapel
Zon: III. 3-5 m. Hängande växtsätt. Gröna blad. Rosavita blommor. Röda frukter som sitter kvar länge.
Malus floribunda – rosenapel
Zon: I-IV. 5-7 m. Gröna blad, orangeröda på hösten. Rosa, enkla blommor. 
Guldgula till röda frukter, ca 1 cm i diameter.
Malus ’John Downie’ – prydnadsapel
Zon: I-VI. 4-6 m. Gröna blad. Rosavita enkla blommor. Orangeröda frukter, ca 3 cm i diameter.
Malus (Purpurapel-Gruppen) ’Hopa’ – purpurapel
Zon: I-V. 3-5 m. Bronsröda blad, senare gröna. Lilarosa blommor, ca 4 cm i diameter. 
Högröda frukter, ca 2,5 cm i diameter.
Malus (Purpurapel-Gruppen) ’Profusion’ – purpurapel
Zon: I-III. 3-4 m. Röda blad, senare brungröna. Enkla purpurröda blommor. 
Karmin-vinröda frukter, ca 1,5 cm i diameter.
Malus (Purpurapel-Gruppen) ’Royalty’ – purpurapel
Zon: I-V. 3-5 m. Purpurröda blad. Karmin-purpurfärgade blommor, enkla. 
Mörkröda frukter, ca 1,5 cm i diameter.
Malus (Purpurapel-Gruppen) ’Rubin’ – prydnadsapel
Zon: I-VI. 3-4 m.  Mycket härdig. Rubinrosa blomning i maj-juni. Friskt bladverk går från rött till grönt. 
Malus (Purpurapel-Gruppen) ’Stenström’ E– purpurapel E
Zon: I-IV. 4-5 m. Röda blad. Äldre blad rödgröna. Mörkrosa blommor. 
Röda frukter, ca 1 cm i diameter.
Malus ’Red Jade’ – prydnadsapel
Zon: I-III. 1,5-2 m. Hängande växtsätt, doftande blommor, attraktiv fruktsättning. Gröna blad.  
Vita enkla blommor, 4 cm i diameter. Röda, blanka frukter, ca 1 cm i diameter.
Malus ’Red Sentinel’ – prydnadsapel
Zon: I-III. 3-5 m. Ljusgröna blad, mörkröda frukter, vitblommande.
Malus ’Rescue’ – barnäpple
Zon: I-VI. 2-3 m. Mycket härdig. Gröna blad. Vita blommor (rosa knoppar), 
Röda, goda frukter, ca 4 cm i diameter.
Malus toringo ’Brouwers Beauty’ – prydnadsapel
Zon: I-III. 5-6 m. Glänsande gröna blad, gulröd höstfärg, ljusrosa enkla
blommor, orangegula frukter, 1 cm i diameter.
Malus x zumi ’Calocarpa’ – korallapel
Zon: I-III. 4-5 m. Friskt träd. Glänsande gröna blad. Ljusrosa till vita, enkla blommor, ca 3,5 cm i diameter, 
rosaröda knoppar. Orange-röda frukter med långa skaft, sitter kvar länge, ca 1 cm i diameter.
Malus ’Professor Sprenger’ – korallapel
Zon: I-III. 3-4,5 m.    Busk co  
Friskt, resistent mot päronpest Träd co  
och skorv. Gröna blad, gulröda på Högstam co/kl 10-12 
hösten.Vita enkla blommor. Orange Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
frukter som sitter kvar länge, Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
ca 1,5 cm i diameter. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Malus toringo fk Göteborg E (M. sieboldii) – rönnbärsapel E
Zon: I-V. Höjd: 4-6 m. Busk co 3,5 l 
Vita blommor, små orangeröda  Busk co 5,0 l 
frukter på långa skaft. Friväxande Sol co/kl 100-125 
eller inslag i större buskage. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 

Malus toringo Maskerad® E (’Ep MalmaPBR) – rönnbärsapel E
Zon: I-III. Höjd: 4-6 m. Busk co 7,5 l 
Vita blommor, små lysande gula  Sol co 80-100 
frukter. Ljusa, gärna varmare lägen. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 

Malus toringo var. sargentii  fk Eskilstuna E (M. sargentii) – bukettapel E
Zon: I-V. Höjd: 1,5-1,8 m.  Häck 1/1 30-50 
E-merit: enhetlig. Lågt växtsätt. Häck 1/2 50-80 
Frisk. Riklig blomning och frukt- Häck co 
sättning. Vacker höstfärg. Busk co 3,5 l 

Busk co 5,0 l 
Sol co/kl th 80-100 
Sol co/kl th 100-125 
Sol co/kl th 125-150 
Sol co/kl th 150-200 



MALUS, forts. Kvalitet och storlek 

Malus sylvestris – vildapel
Zon: I-V. Höjd: 5-7 m. Häck 1/1 30-50 
Litet träd. Vita-svagt rosa blommor, ljusa  Häck 1/1-1/2 50-80 
frukter med rodnad. Anspråkslös.

PEROVSKIA 
Perovskia ’Blue Spire’ – perovskia
Zon: I-II. Höjd: 1 m. Busk co 3,5 l 
Förgrenad, starkt aromatisk buske. Grågröna 
ludna blad och lavendelblå blommor. Augusti -
september. Trivs i soliga, torra lägen.

PHILADELPHUS
Philadelphus coronarius ’Finn’ E – doftschersmin E
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.  Busk co 3,5 l 
Upprätt överhängande växtsätt. Sol co/kl 80-100 
Blommar i klasar, gulvita, starkt doftande. Sol co/kl 100-125 
Väldränderad jord. Sol co/kl 125-150 

Philadelphus coronarius – doftschersmin
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Vit, enkel, doftande blomma i juni.
Philadelphus coronarius ’Aureus’ – guldschersmin
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2,5 m. Gulbaldig schersmin.
Philadelphus coronarius ’Ängen’ – doftschersmin
Zon: I-V. Höjd: 3-4 m. Starkt upprätt växtsätt och fin doft.
Philadelphus (Lemoniei-Gruppen) ’Avalanche’ – småblommig schersmin
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Vit, enkel, doftande blomma i juni-juli.
Philadelphus (Purpureo-maculatus-Gruppen) ’Belle Étoile’ – brokschersmin
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m.  Busk co 3,5 l 
Gräddvita, enkla, doftande Busk co 5,0 l 
blommor i juni-juli. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 

Philadelphus (Lemoniei-Gruppen) ’Mont Blanc’  – smultronschersmin 
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-80 cm. Busk co 3,5 l 
Vita blommor, svag doft. Juni-juli. Busk co 5,0 l 

Sol co/kl 80-100 
Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 

Philadelphus lewisii ’Waterton’ – norrlandsschersmin
Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Vita blommor, svag doft.
Philadelphus (Virginalis-Gruppen) ’Virginal’ – kameliaschersmin
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 
Vita, dubbla, doftande blommor. Busk co 5,0 l 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 

Philadelphus Orion® E (’BPh 4’PBR) – schersmin Orion® E
Zon: I-IIII. Höjd: 2 m.  Busk co 3,5 l 
Upprättväxande stabil buske med samlat,  Sol co/kl 80-100 
kompakt växtsätt med rundad form.  Sol co/kl 100-125 
Knopparna är mjukt rundade. Blommorna är 
rent vita, har en öppen blomform. 
Kronbladen är breda och ibland dubbla med
upp till 8 kronblad. P. Orion® blommar i juni. 

PHYLLOSTACHYS
Phyllostachys bissetii – bissetbambu
Zon: I-III. Höjd: 4-6 m.  Busk co/kl 80-100 
Kraftigt växtsätt, bladen vintergröna och  Busk co/kl 100-150 
relativt stora. En vacker men mindre vanlig Busk co/kl 150-200 
sort. Trivs ej på tung lerjord. Föredrar fuktig, 
näringsrik jord. Skyddad, solig växtplats.



PHYSOCARPUS Kvalitet och storlek 

Physocarpus opulifolius – smällspirea
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Vita blommor juni, frukter luftfyllda kapslar. Guldgul höstfärg. 
Anspråkslös. Sol-halvskugga, vindtålig.
Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’ – smällspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. Busk co 3,5 l 
Gula blad. Busk co 5,0 l 
Physocarpus opulifolius Diable D’or (’MindiaPBR’) – smällspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. Busk co 3,5 l 
Korsning mellan ’Dart´s Gold’ och ’Diabolo’. Busk co 5,0 l 
Kompakt upprättväxande. Vackert bladverk i Busk co 7,5 l 
i kopparorange som senare blir rött. Blad-
färgen utvecklas bäst i soligt läge. Vita 
blommor, röda bär på hösten.

Physocarpus opulifolius ’Diabolo’ – smällspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. Busk co 3,5 l 
Rödbladig, håller färgen hela säsongen. Busk co 5,0 l 

Sol co/kl 125-150 

Physocarpus opulifolius Little Devil (’Donna May’PBR) – smällspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. Busk co 2,0 l 
Lågväxande, mörkt rödbladig. Busk co 3,5 l 
Anspråkslös, sol-halvskugga. 

Physocarpus opulifolius Summerwine (’Seward’PBR) – smällspirea
Zon: I-III. Höjd: 1,5 m.  Busk co 3,5 l 
Får rikligt med vita till rosavita blommor Busk co 5,0 l 
i juni-juli. Lågt, kompakt växtsätt och
mörkt vinröda, djupt flikade blad likt
P. opulifolius ’Diabolo’. Mycket anspråkslös sort 
som växer bra under de flesta förhållanden.

PIERIS
Pieris floribunda i sorter – amerikansk buskrosling
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Städsegrön buske. Vita klockformade blommor i 
klasar april-maj. Kalkfri, rik humusjord. Halvskugga.
Pieris japonica i sorter – japansk buskrosling
Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m. Vita blommor Busk co/kl 2,0 l 25-30 
i klasar mars-maj. Övrigt som P. floribunda. Busk co/kl 3,5 l 30-40 

PLATANUS
Platanus x hispanica – platan
Zon: I-II. Höjd: 12-15 m. Högstam co/kl 10-12 
Träd med bred pyramidal krona. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Blad tre-femflikiga livligt gröna. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Porös kalkhaltig varm jord. Soliga Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
lägen. Tål storstad, industrimiljö. Högstam 3 x ompl co/kl 20-25 
Lämplig att knuthamla. 

Platanus x hispanica ’Alphens Globe’ – platan
Zon: I-II. Höjd: 5-7 m. Högstam co/kl 10-12 
Klotrund krona, 3-4 m bred. Väldränerad,  Högstam co/kl 12-14 
näringsrik, kalkhaltig jord. Tål stadsmiljö. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

POPULUS 
Populus i sorter – poppel
Bör planteras i fuktighetshållande Häck 0/1 65-100 
jord. Soligt. Solitär eller i grupp. Häck 0/1 100-150 
Många är lämpliga till läplantering.

Populus alba ’Nivea’ – silverpoppel
Zon: I-III. Höjd: 12-15 m. Ungträd co th 150-200 
Parkträd med bred krona. Ungträd co th 200-250 
Blad med vitluden undersida. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 



POPULUS, forts. Kvalitet och storlek 

Populus balsamifera – balsampoppel
Zon: I-VI. Höjd: 15 m. Pris se P. canadensis ’Robusta’
Balsamdoftande under lövsprickning.

Populus balsamifera ’Elongata’ – jämtlandspoppel
Zon: I-VII. Höjd: 12-20 m. Ungträd co th 150-200 
Blir vackrare i kyligare klimat. Ungträd co th 200-250 
Väl sammanhållen krona. Högstam co/kl 10-12 

Populus x canadensis ’Robusta’ – goliatpoppel
Zon: I-V. Höjd: 18-25 m. Ungträd co th 150-200 
Kraftigväxande träd med ganska Ungträd co th 200-250 
smal krona. Skjuter rotskott. Ungträd  co th 250-300 
Skyddshäckar, park och land- Högstam co/kl 10-12 
skapsträd. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Populus nigra ’Italica’ – italiensk pelarpoppel
Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. Ungträd co th 150-200 
Slankt, pelarformigt träd. Blanka blad.  Ungträd co th 200-250 
Gul höstfärg. Trivs i sol. Kan användas Ungträd co th 250-300 
i grupplanteringar, alléträd.

Populus simonii ’Fastigiata’ – häckpoppel
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Ungträd co th 150-200 
Pyramidformat träd. Inga rotskott. Ungträd co th 200-250 
Trivs bäst i fuktig och näringsrik Ungträd co th 250-300 
jord i sol eller halvskugga. 

Populus tremula – asp
Zon: I-VIII. Höjd: 15-20 m. Ungträd co th 150-200 
Högt träd med smal krona. Rotskott. Ungträd co th 200-250 
Bladen rödaktiga vid lövsprickning. Högstam co/kl 10-12 
Gul höstfärg. Trivs i sol och halv- Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
skugga i näringsrik jord. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Solitärträd. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Populus tremula ’Erecta’ – pelarasp
Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m. Ungträd co/kl th 150-200 
Smalt, upprättväxande växtsätt. Ungträd co/kl th 200-250 
Solitärträd, alléträd och i grupp- Sol co/kl 250-300 
planteringar. Sol co/kl 300-350 

Sol co/kl 350-400 

Populus trichocarpa – jättepoppel
Zon: I-VI. Höjd: upp till 25 m. Ungträd co th 150-200 
Högt träd med bred krona. Tät och Ungträd co th 200-250 
snabbväxande. Knopparna har Ungträd co th 250-300 
aromatisk doft. Trivs i näringsrik Högstam co/kl 10-12 
jord. Används som solitärträd eller Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
i grupplanteringar. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Populus trichocarpa ’Kiruna’ E  – jättepoppel ’Kiruna’ E
Zon: I-VII. Höjd: 20-25 m. Ungträd co th 150-200 
Snabbväxande. Rekommenderas Ungträd co th 200-250 
endast i norra Sverige. Park- och Högstam co/kl 10-12 
solitärträd, grupplanteringar. 



POTENTILLA syn. DASIPHORA Kvalitet och storlek 

Potentilla fruticosa - tok
Buskar som trivs i sol eller halvskugga. Skall ha genomsläpplig jord, tål torka. Används till friväxande 
häckar, grupplanteringar och lägre sorter i stenparti. Lättodlad, blommar nästan hela sommaren.
Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ E – tok Abbotswood’ E 
Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 80-100 cm. Vita blommor, blommar rikligt juni - oktober. 
E-merit: frisk, sortäkta.
Potentilla fruticosa ’Fridhem’ E –  tok ’Fridhem’ E
Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Rikligt med gula blommor. Tidigt grön. Tidig invintring. 
Frisk. Sortäkta. Härdig.
Potentilla fruticosa ’Goldfinger’ E – tok ’Goldfinger’ E
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Hög och bredväxande. Citrongula blommor, riklig blomning
juni - oktober. E-merit: sortäkta, stora blommor. 
Potentilla fruticosa ’Goldstar’ – tok
Zon: I-IV. Höjd: 0,3-1 m. c/c: 70-80 cm. Mellanhög buske. Citrongula blommor. Blommar juni -
september (oktober).
Potentilla fruticosa  ’Goldteppich’ – tok
Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-70 cm. En lågväxande buske, marktäckare. Stora, 
intensivt gula blommor. Blommar juni - oktober.
Potentilla fruticosa ’Kobold’ – tok
Zon: I-V. Höjd: ca 0,6 m. c/c: 60-80 cm. Låg- och bredväxande buske. Guldgula blommor.
Potentilla fruticosa ’Longacre’ E – tok ’Longacre’ E 
Zon: I-V. Höjd 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Låg, bredväxande. Blommar länge med ljusgula blommor. 
E-merit: frisk, sortäkta.
Potentilla fruticosa ’Månelys’ – tok
Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm. Ljust gula blommor. Blommar juni - oktober. 
Potentilla fruticosa ’Sandved’ – tok
Zon: I-VI. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 60-80 cm. Mellanhög till hög buske. Vita blommor juni -september.
Potentilla fruticosa ’Tangerine’ – tok
Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 50-70 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Mellanhög buske. Orange till Busk co 2,0 l 
orangeröda blommor. Blomnings- Busk co 3,5 l 
tid juni-september. 

Potentilla fruticosa ’Daydawn’ – tok
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm. Laxrosa blommor.
Potentilla fruticosa ’Limelight’ – tok
Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,6 m . Lång blomningstid med ljust limefärgade blommor.
Potentilla fruticosa ’Hopleys Orange’ – tok
Zon: I-IV. Höjd: 0,7-0,8 m. Orange blommor med klarare färg än P. f. ’Tangerine’
Potentilla fruticosa ’Manchu’ – tok
Zon: I-V. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 50-70 cm. Lågväxande buske. Vita blommor juni-oktober. 
Växer långsamt. 
Potentilla fruticosa Marian Red Robin (’Marrob’) – tok
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 50-70 cm. Förbättrad P. f. ’Red Ace’. Intensivt röda blommor.
Potentilla fruticosa ’Pink Beauty’ (P. fruticosa ’Lovely Pink’) – tok
Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-60 cm. Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk.
Potentilla fruticosa ’Red Ace’ – tok
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Orangeröda blommor. Juni-oktober.
Potentilla fruticosa ’Tilford Cream’– tok
Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 2,0 l 
Lågväxande buske. Cremevita blommor. Busk co 3,5 l 

POTENTILLA syn. SIBBALDIOPSIS

Potentilla tridentata ’Nuuk’ – tretandsfingerört 
Höjd: 15 cm. c/c: 30 cm. Busk co 2,0 l 
Vintergrön, marktäckande buske med vita,  Busk co 3,5 l 
små stjärnformiga blommor.

PRUNUS
Prunus ’Accolade’ – prydnadskörsbär
Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Busk co 
Trattformat mindre träd med över- Sol co/kl 125-150 
hängande grenar. Rosa blommor, Sol co/kl 150-200 
april-maj. Graciöst växtsätt. Solitär. Sol co/kl 200-250 

Träd co sth 100-120 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 



PRUNUS, forts. Kvalitet och storlek 

Prunus avium – sötkörsbär (fågelbär)
Prunus avium E – sötkörsbär E
Prunus avium fk Svea E – sötkörsbär E
Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. Häck 1/1 30-50 
Snabbväxande, medelstort träd.  Häck 1/1-1/2 50-80 
Vita blommor i maj. Frukten svart- Ungträd th 150-200 
röd i juli. Gulorange höstfärg. Ungträd co th 150-200 
Vacker rödbrun stam. Trivs i lätt Ungträd th 200-250 
och genomsläpplig jord och soligt läge. Ungträd co th 200-250 
E-merit: god tillväxt. Kontinuerlig Sol co/kl 150-200 
produktion från svenska frökällor. Sol co/kl 200-250 

Sol co/kl 250-300 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Prunus avium ’Plena’ – fylldblommigt fågelbär
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. Högstam co/kl 10-12 
Mindre träd än P. avium. Dubbla Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
vita blommor. Gulorange höstfärg. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Bildar inga frukter. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Prunus cerasifera – körsbärsplommon
Prunus cerasifera fk Cecilia E – körsbärsplommon E
Zon: I-III. Höjd: 7-9 m. 
Mindre träd. Vita blommor i april-maj. Röda Häck 1/1-1/2 50-80 
(gula) frukter i september. Vindtålig. Trivs i Busk co 5,0 l 
sol-halvskugga. Solitärträd, ridåer Sol co/kl 125-150 
och friväxande häckar. Sol co/kl 150-200 
E-merit: selektion av tidigare E-material. Sol co/kl 200-250 
Förbättrad knoppstabilitet och härdighet.

Prunus cerasifera ’Nigra’ – blodplommon
Zon: I-III. Höjd: 3-5 (7) m. Busk co 7,5 l 
Litet träd. Enkla, rosa blommor i  Sol co/kl 125-150 
maj. Frukten röd. Bladen svartröda. Sol co/kl 150-200 
Effektfullt som alléträd. Sol-halv- Sol co/kl 200-250 
skugga. Näringsrik, väldränerad Träd co 10 l sth 90-110 
jord. Bör beskäras för att få bra Högstam co/kl 10-12 
form. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Prunus x cistena – svartplommon
Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. Busk co 3,5 l 
Liten buske. Vita blommor i maj. Frukten mörk Träd co 10 l sth 90-110 
purpurröd i augusti-september. Bladen mörkt 
brunröda. Trivs i soliga lägen. Jorden bör 
vara väldränerad, kalkhaltig och lätt.

Prunus x eminens ’Umbraculifera’ (P. fruticosa ’Globosa’) – klotkörsbär
Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m. Träd co sth 100-120 
Klotformigt växtsätt. Små vita  Högstam co/kl 10-12 
blommor. Rikblommande, Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
april-maj. Sol-halvskugga.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Näringsrik, väldränerad jord. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Prunus x gondouinii ’Schnee’ – hybridkörsbär
Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Ett mindre träd. Riklig blomning på bar kvist Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
i maj. Vita blommor. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Prunus grayana fk Göteborg E – pärlhägg E
Zon: I-IV. Höjd: 6-9 m. Busk co 5,0 l 
Medelstor buske. Sirliga över- Sol co/kl th 80-100 
hängande grenar. Vita upprätt- Sol co/kl th 100-125 
växande blomklasar. Vacker höst- Sol co/kl th 125-150 
färg, riklig fruktsättning. Frisk. Sol co/kl th 150-200 
Angrips inte av häggspinnmal. Sol co/kl th 200-250 
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Prunus laurocerasus Etna (’Anbri’PBR) – lagerhägg
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Kompakt växtsätt.  Busk co/kl 30-40 
Gröna blad. Tålig. Skotten är vackert Busk co/kl 40-50 
bronsfärgade. Används istället för Busk co/kl 50-60 
Rotundifolia. Busk co/kl 60-80 

Busk co/kl 80-100 

Prunus laurocerasus ’Mano’ – lagerhägg
Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm. Lågt växtsätt, kompakt buske med doftande blomma.
Prunus laurocerasus ’Otto Luyken’ – lagerhägg
Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. Låg, kompakt buske. Blommar med vita 
blommor i maj-juni. Små svarta frukter. Halvskugga-skugga. 
Prunus laurocerasus ’Van Nes’ – lagerhägg
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 80-100 cm. Busk co/kl 30-40 
Låg, tät- och bredväxande. Mörkt gröna  Busk co/kl 40-50 
eliptiska blad. Rikblommande. Busk co/kl 50-60 

Busk co/kl 60-80 

Prunus laurocerasus ’Mount Vernon’ – lagerhägg
Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. Busk co/kl 25-30 
Lågt, tätt växtsätt. Buskco/kl 30-40 
Glänsande gröna blad. Skyddat läge, halv-
skugga-skugga. Lämplig som marktäckare.

Prunus laurocerasus ’Piri’ – lagerhägg
Zon: I-III. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 50-60 cm. Busk co/kl 30-40 
Liten långsamväxande tätt förgrenad Busk co/kl 40-50 
kuddväxande sort med mattgröna blad. 
Härdig och frisk ungersk selektion. Fin som 
marktäckare. 

Prunus laurocerasus ’Rotundifolia’ – lagerhägg
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.
Prunus laurocerasus ’Schipkaensis Macrophylla’ – lagerhägg
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Busk co/kl 40-50 
Kraftigt växande buske. Blommar med Busk co/kl 50-60 
vita blommor i maj-juni. Frukterna Busk co/kl 60-80 
små, svarta. Trivs i halvskugga. Grupp- Busk co/kl 80-100 
planteringar, friväxande  häckar eller som 
undervegetation.

Prunus maackii – näverhägg
Zon: I-VI. Höjd: 8-10 m. Snabbväxande träd. Vita blommor i maj. Frukten liten och svart. Gul 
höstfärg. Vacker gulbrun stam, barken flagnar. Trivs både i sol och halvskugga. Blir vackrare i 
kyligare klimat. Bör formbeskäras.
Prunus maackii ’Amber Beauty’ – näverhägg
Zon: I-V. Höjd: 8-10 m. Förbättrad P. maackii.
Prunus maackii ’Honey’ E – näverhägg E
Zon: III-VII Höjd: 8-12 m. Busk co 
Relativt smal pyramidal krona. Vita blommor  Ungträd co th 150-200 
i maj. Frukten svart i klasar. Sol - lätt skugga.  Ungträd co th 200-250 
Väldränerat. Sol co/kl 125-150 
E-merit: härdig näverhägg med vackert Sol co/kl 150-200 
glänsande gulfärgad stam. Användbar både Sol co/kl 200-250 
som uppstammat träd och som flerstammigt. Sol co/kl 250-300 

Träd co 10 l sth 90-110 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Prunus nipponica var. kurilensis ’Brilliant’  – kurilerkörsbär
Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m. Långsamväxande liten buske eller träd på låg stam. Blommar 
på bar kvist. Rikblommande vitrosa blomma.
Prunus nipponica var. kurilensis ’Ruby’ – kurilerkörsbär
Zon: I-IV. Höjd: 2,5-4 m. Busk co/kl 
Långsamväxande liten buske eller träd på låg Träd co sth 80-100 
stam. Blommar på bar kvist. Rikblommande, 
enkla rosa blommor på purpurröda blomstjälkar.
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Prunus padus – hägg
Prunus padus fk Ultuna E  – hägg E
Zon: I-VII. Höjd: 10-12 m. Häck 1/1 30-50 
Snabbväxande träd. Doftande vita Häck 1/1-1/2 50-80 
blommor i maj. Gulorange höstfärg.  Busk co 3,5 l 
Frukten svart. Ganska skuggtålig.  Busk co 5,0 l 
Solitär, i bryn och som buskage i  Ungträd th 150-200 
blandbestånd. Vindtålig.  Ungträd co th 150-200 
Betas inte av vilt.  Ungträd th 200-250 
E-merit: svensk frökälla. Ungträd co th 200-250 

Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 
Sol co/kl 250-300 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 

Prunus padus ’Colorata’ – blodhägg
Zon: I-VI. Höjd: 7-9 m. Busk co 5,0 l 
Hög buske eller mindre träd. Rosa- Sol co/kl 125-150 
vinröda blommor i maj. Bladen, Sol co/kl 150-200 
stammen och grenarna mörkröda. Sol co/kl 200-250 
Sol-halvskugga, frisk och fuktig Träd co 10 l sth 100-120 
jord. Grupper eller som parkträd. Högstam co/kl 10-12 
Tål kraftig beskärning. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Prunus padus ssp. borealis ’Laila’ E – nordhägg ’Laila’ E 
Zon: I-VII (VIII). Höjd: 8-12 m. Busk co 5,0 l 
Stor buske, mindre träd. Riklig blomning. Sol co/kl 125-150 
Stora, vita hängande blomklasar. Sol co/kl 150-200 
Övrigt se arten.  Sol co/kl 200-250 

Prunus padus ’Watereri’ – storblommig hägg
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Högstam co/kl 10-12 
Vita blommor, blommar Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
längre än P. padus. Bladen svagt Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
violetta undertill. Park- och allé- Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
träd. Tål vind- och snöbelastning. Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 
Anspråkslös. 

Prunus pumila var. depressa E – sandkörsbär E
Zon: I-V. Höjd: 0,25 m. c/c: 70-80 cm. Busk co 2,0 l  
Marktäckare. blanka mörkgröna blad. Slånlika Busk co 3,5 l  
blommor på våren. Brunröd-karminröd höstfärg. 
Torktålig. Planteras i ogräsfri jord. 

Prunus sargentii – bergkörsbär
Zon: I-V. Höjd: 8-10 m. Litet träd med bred krona. Rosa, enkla blommor i maj. Mörkröd frukt.
Mörkröd höstfärg. Sol-halvskugga i skyddat läge. Solitärträd eller i grupplantering.
Prunus sargentii ’Rancho’ – bergkörsbär
Zon: I-V. Höjd: 8-10 m.  Busk co 5,0 l 
Förbättrad sort av P. sargentii. Ungträd co th 150-200 
Får inte lika bred krona. Ungträd co th 200-250 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 
Träd co 10 l sth 100-120  
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) ’Ama-no-gawa’ – japanskt prydnadskörsbär
Zon I-III. Höjd: 4-5 m. Ungträd co/kl th 125-150 
Pelarformigt träd. Halvdubbla,  Sol co/kl 150-200 
doftande, mörkrosa blommor i maj. Sol co/kl 200-250 
Soliärträd i näringsrika, kalkhaltiga Högstam co/kl 10-12 
jordar. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
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Prunus (Sato-zakura-Gruppen) ’Kanzan’ – japanskt prydnadskörsbär
Zon: I-III. Höjd: 7-9 m. Busk co 7,5 l 
Medelstort starkväxande träd med Träd co 10 l sth 100-120 
kvastformad krona. Rikligt med Högstam co/kl 10-12 
dubbla rosa blommor i maj.  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Orangegul höstfärg. Trivs i soligt Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
läge. Jorden genomsläpplig och Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
humusrik. Solitärträd. 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) ’Kiku-shidare-zakura’ – japanskt prydnadskörsbär
Zon: I-II. Höjd: 3-4 m.  Träd co 10 l sth 120-140 
Litet träd, hängande grenar. Rosa Högstam co/kl 10-12 
blommor. Trivs i soligt läge och i  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
näringsrik jord. Träd för små ytor. 

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) ’Royal Burgundy’ – japanskt prydnadskörsbär
Zon: I-II. Höjd: 5 m.  Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Brett vasformigt växtsätt. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Orange till röd höstfärg. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Prunus serrula – glanskörsbär
Zon: I-III. Höjd: 5-7 m. Sol co/kl 100-125 
Glänsande mahognyfärgad bark, Sol co/kl 125-150 
avflagnande i smala remsor. Små Sol co/kl 150-200 
vita blommor i april-maj. Föredrar Sol co/kl 200-250 
kalkhaltiga, näringsrika jordar. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Prunus spinosa – slån
Prunus spinosa fk Västeråker E – slån E
Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m. Häck 1/1 30-50 
Svagt doftande vita blommor i maj. Häck 1/1-1/2 50-80 
Frukten blådaggig, svart. Gul höst- Busk co 3,5 l 
färg. Varmt och skyddat läge.  Sol co/kl 125-150 
Buskage i bryn, i grupplanteringar  Sol co/kl 150-200 
och häckar. Anspråkslös. 
E-merit: enhetlig, god tillväxt.
Arttypisk. Svensk frökälla.

Prunus x subhirtella ’Autumnalis’ – vinterkörsbär
Zon: I. Höjd: 4-5 m. Träd co 10 l sth 100-120 
Litet träd, bred buske. Dubbla, vita
blommor, skiftar i rosa. Blomning 
nov-mars. Gulorange höstfärg. Kalk-
haltig genomsläpplig jord i soligt läge.

Prunus ’Sunset Boulevard’ – prydnadskörsbär
Zon: I-II. Höjd: 8-10 m.  Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
Mycket rikblommande prydnadskörsbär Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
med vita till svagt rosa blommor. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Grönt bladverk med fantastisk höstfärg. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Prunus tenella – dvärgmandel
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. Rosa  Busk co 
blommor i maj. Soligt läge. Väldränerad 
växtplats. Passar i små trädgårdar och 
stenpartier. Vindskyddat läge. 

Prunus tenella ’Fire Hill’ – dvärgmandel
Zon: I-III. Höjd: 0,6-1,2 m. Busk co 3,5 l 
Mörkare blommor än P. tenella. Rotäkta.

Prunus triloba – rosenmandel
Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. Busk co 
Litet träd, stora rosa blommor i april. Trivs på Träd co 10 l sth 100-120 
solig växtplats. Kalkhaltig genomsläpplig jord. 
Beskärning årligen efter blomning. 

Prunus virginiana fk Rackarberget E – virginiahägg E
Zon: I-V (VI). Höjd: 5-7 m.  Busk co 
E-merit: enhetlig. Välväxande. Sol co/kl th 125-150 
Angrips ej av häggspinnmal. Sol co/kl th 150-200 
Svensk frökälla. 
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Prunus virginiana ’Shubert’ – virginiahägg
Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m. Busk co 5,0 l 
Vita (rosa) blommor i maj. Trivs i Träd co 10 l sth 100-120 
sol-halvskugga. Humusjord och  Högstam co/kl 10-12 
fuktig jord. Grön lövsprickning, Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
senare röda blad. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

PTEROCARYA 
Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E – kaukasisk vingnöt E
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.  Ungträd co th 150-200 
Brett växtsätt. Frukten vingad i 40-50 cm Ungträd co th 200-250 
långa klasar. Parbladig med gul höstfärg. Sol co/kl 125-150 
E-merit: starkväxande. Förbättrad Sol co/kl 150-200 
härdighet. Svensk frökälla. Sol co/kl 200-250 

Stbu 3 x ompl co/kl th 250-300 
Stbu 3 x ompl co/kl th 300-350 
Stbu 3 x ompl co/kl th 350-400 

PYRACANTHA 
Pyracantha ’Anatolia’ – eldtorn
Zon: I-III. Höjd: 0,7-1,2 m. c/c: 80-100 cm. Låg utbredd buske. 
Vita blommor i juni. Röda bär. Mörkgröna blad som håller sig fina 
över vintern. Skorvresistent.
Pyracantha ’Orange Glow’  – eldtorn
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Buske. Vita blommor i maj-juni. 
Orangeröd frukt, sitter länge. Sol-halvskugga. 
Gruppplanteringar eller solitärbuske.
Pyracantha ’Red Column’ – eldtorn
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c. 70-90 cm.  Busk co 2,0 l 
Starkväxande förgrenad buske med vita blommor,  Busk co 3,5 l 
lysande röda bär på sensommaren. Skorvresistent.  
Sol-halvskugga. Trivs i kraftig, näringsrik jord.

PYRUS
Pyrus calleryana ’Chanticleer’ – litet kinapäron
Zon: I. Höjd: 8-10 m. Litet träd. Blommar rikt i maj med vit blomma. 
Glänsande gröna blad som sitter kvar till in i november och får gulgrön 
eller purpurröd höstfärg. Utmärkt gatuträd. Varma lägen.

Pyrus communis ’Beech Hill’ – päron
Zon: I-II. Höjd: 9-12 m. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Blommar rikt i april-maj med vita blommor.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Glänsande gröna blad. Gulbruna, små frukter. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Lämpligt som gatuträd. Bred pyramidal krona.

Pyrus salicifolia ’Pendula’ – silverpäron
Zon: I-III. Höjd: 5-7 m. Träd co 10 l sth 100-120 
Litet träd. Lansettlika silverfärgade blad. Vita Högstam co/kl 10-12 
blommor i klasar med luden stjälk. Anspråks- Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
lös, trivs i sol och torrare jordar. 

QUERCUS
Quercus cerris – turkisk ek
Quercus cerris fk Alnarp E – turkisk ek E
Zon: I-III. Höjd: 20-25 m. Snabbväxande träd som med tiden får en bred, välvd krona. Läderartade, blankt
mörkgröna blad. Spetsigt flikade. Anspråkslös. Gynnas av högt pH och värme. Torktolerant och vindtålig.
E-merit: Svensk frökälla som ger jämn avkomma.
Quercus frainetto – ungersk ek
Zon: III. Höjd: 15-20 m.  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Stadsträd med regelbunden oval till rund Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
krona. Vackra, djupt flikiga blad. Gul Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
höstfärg. Soligt läge, trivs i genomsläpplig 
näringsrik jord och varierade pH-värden. 
Anspråkslös, föredrar torra lägen.
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Quercus palustris – kärrek
Zon: III. Höjd: 12-15 m. Kägelformad krona, horisontellt brett växande grenar. Spetsigt flikiga 
blad, ofta lysande scharlakansröd höstfärg. Anspråkslös, från torrra jordar till översvämningsjordar. 
Trivs i djup näringsrik jord, lågt till svagt alkalisk.
Quercus petraea – bergek
Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Stort träd Häck 1/1-1/2 30-50 
med genomgående stam och bred krona. Häck 1/2 50-80 
Ställer små anspråk på näring och Ungträd co/kl th 150-200 
jordfuktighet. Växer även på lättare Ungträd co/kl th 200-250 
jordar. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Quercus palustris ’Green Dwarf’ – kärrek
Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Bredd: 3-4 m. Högstam co/kl 10-12 
Litet träd med rundad krona. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Quercus palustris Green Pillar (’Pringreen’) – kärrek
Zon: I-III. Höjd: 10-15 m. Bredd: 3-5 m. Ungträd co/kl th 150-200 
Smalt pelarformat träd med genomgående Ungträd co/kl th 200-250 
stam och upprätta sidogrenar. Vacker  Sol co/kl 200-250 
charlakansröd höstfärg. Undvik jordar med Högstam co/kl 10-12 
högt pH. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Quercus robur – skogsek
Quercus robur E – skogsek E
(fk Ultuna, fk Linköping)
Zon: I-V. Höjd: 25-30 m. Häck 1/2 30-50 
Mäktigt träd. Gulbrun höstfärg. Häck 1/2 50-80 
Trivs i kraftiga, väldränerade ler- Ungträd co/kl th 125-150 
jordar i soligt läge. Ungträd co/kl th 150-200 
E-merit: tidig invintring. God tillväxt. Ungträd co/kl th 200-250 
Motståndskraftig mot mjöldagg. Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Quercus robur Fastigiata-Gruppen – pelarek
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Ungträd co/kl th 150-175 
Smalväxande pyramidformigt träd. Ungträd co/kl th 175-200 
Växer långsamt. Gulbrun höstfärg. Sol co/kl 200-250 
Trivs i kraftiga lerjordar i soligt läge. Sol co/kl 250-300 
Solitär eller alléträd. Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) ’Koster’ (Q. robur ’Fastigiate Koster’) – pelarek
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Sol co/kl 150-175 
Tät smal krona med rundad  Sol co/kl 3 x ompl 175-200 
kronbas. Sol co/kl 3 x ompl 200-250 

Sol co/kl 4 x ompl 250-300 

Quercus rubra – rödek
Quercus rubra E – rödek E
Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Mäktigt träd. Stora flikiga blad och Häck 1/2 50-80 
silvergrå stam. Gulbrun höstfärg. Ungträd co/kl th 150-200 
E-merit: härdig frökällla anpassad Ungträd co/kl th 200-250 
för svenskt klimat. Frisk och välväxande Högstam co/kl 10-12 
med god höstfägring. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

RHAMNUS
Rhamnus cathartica fk Toppmyra E – getapel E
Zon: I-IV (V). Höjd: 4-6 m. Häck 1/1 30-50 
Hög buske med stelt växtsätt. Små, gulgröna Häck 1/1 50-80 
blommor i maj. Svart frukt. Gul höstfärg.  Busk co 3,5 l 
Trivs i soligt läge. Landskaps- och brynväxt.  
E-merit: svensk frökälla, klimatanpassad.
Produceras mot beställning.



RHODODENDRON      Kvalitet och storlek 

Riktigt stora rododendron är ofta bredare än höga och därför kan angivna höjder vara ett snitt av både höjd 
och bredd.

Storblommiga hybrider

Rhododendron (Caucasicum-Gruppen) – caucasicumrododendron
-- ’Cunningham’s White’ 
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. Vit.
Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) – parkrododendron
--’Catawbiense Grandiflorum’ 
Zon: I-V. Höjd: 1,5-3  m. Lila.
-- ’Roseum Elegans’ 
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-3 m. Rosalila. co/kl 30-40 

co/kl 40-50 
co/kl 50-60 
co/kl 60-70 
co/kl 70-80 
co/kl 80-90 
co/kl 90-100 

--’Catawbiense Album’ 
Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. Vit.
--’Gomer Waterer’ 
Zon: I-III. Höjd 3 m. I knopp äppelrosa, senare vit med mildgrön teckning.
--  ’Humboldt’ 
Zon: I-III. Höjd: 2 m. Lilarosa med svartröd fläck.
--’Lee’s Dark Purple’
Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m. Rödviolett.
--’Nova Zembla’ 
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Lysande purpurröd med svart teckning.
-- ’Old Port’ 
Zon: I-II. Höjd: 2,5 m. Rödviolett. co/kl 30-40 

co/kl 40-50 
co/kl 50-60 
co/kl 60-70 
co/kl 70-80 
co/kl 80-90 

Repenshybrider revalpros

Rhododendron (Forrestii-Gruppen) – forrestii-rododendron
--’Baden Baden’ 
Zon: I-III. Höjd: 0,6-1,5 m. Lysande scharlakansröda blommor.
-- ’Scarlet Wonder’ Zon: I-II. Höjd: 0,5-1,2 m. co/kl 20-25 
Låg och bredväxande. Scharlakansröda co/kl 25-30 
blommor. co/kl 30-40 

Yakushimanumhybrider

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) – yakushimanum-rododendron
--’Flava’ 
Zon: I-III. Höjd: 1-1,3 m. Ljust gul.
-- ’Morgenrot’ 
Zon: I-III. Höjd: 1 m. Rödrosa.
-- ’Silberwolke’ Zon: I-II. Höjd: 1,3 m. Vit. co/kl 20-25 

co/kl 25-30 
co/kl 30-40 
co/kl 40-50 

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) – yakushimanum-rododendron
--’Fantastica’ 
Zon: I-III. Höjd: 1 m. Rosaröda blommor med ljus mitt.
--’Kalinka’ 
Zon: I-III. Höjd: 1-1,3 m. Rubinrosa.
-- ’Koichiro Wada’ 
Zon: I-III. Höjd: 0,8-1,5 m. co/kl 15-20 
Milt rosa, senare vita med co/kl 20-25 
gul teckning. co/kl 25-30 

co/kl 30-40 
co/kl 40-50 



RHODODENDRON, forts.       Kvalitet och storlek 

Lågväxande

Rhododendron ferrugineum – rostalpros
Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m. co/kl 20-25 
Vintergrön tätvuxen, mörkt co/kl 25-30 
purpurröda blommor. 

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) – lapponicum-alpros
--’Gletschernacht’ 
Zon: I-II. Höjd: 0,6-1,2 m. Vintergrön. 
-- ’Blue Tit’ 
Zon: I-III. Höjd: 0,6-0,9 m. Himmelsblå blommor. Vintergrön.
-- ’Gristede’ 
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,6 m. Små lysande blå blommor. Vintergrön.
--’Ramapo’ 
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-0,8 m. Marktäckande vintergrön, blågröna blad.
 Små pastellila blommor. 
- ’Lavendula’ – alpros
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. co/kl 20-25 
Lavendelblå. co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

Rhododendron (Minus-Gruppen) ’Dora Amateis’ – minus-alpros
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m.  co/kl 25-30 
Vintergrön. Vita blommor.  co/kl 30-40 
Kompakt växtsätt.

Rhododendron minus – amerikansk alpros
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,25 m. Glänsande gröna blad, lilarosa blommor. 
Vintergrön.
- (Minus-Gruppen) ’P.J. Mezitt’ – minus-alpros
Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,3 m. Purpurrosa, tidigblommande. 
Vintergrön.
-x praecox – våralpros
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. co/kl 25-30 
Lysande lila blommor i april.  co/kl 30-40 
Vintergrön. co/kl 40-50 

Trädgårdsazaleor

Rhododendron (Japanska azalea-Gruppen) – japansk azalea
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. Kompakt växtsätt. Vintergrön. co/kl 20-25 
Finns med vita, rosa eller röda blommor. co/kl 25-30 

co/kl 30-40 
co/kl 40-50 

Rhododendron (Ghent-Gruppen) ’Pucella’ – ghentazalea
Mörkt purpurrosa bronsaktigta schatteringar.
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) – trädgårdsazalea
--’Berryrose’ 
Rosa blommor med gul fläck.
-- ’Cecile’ 
Laxrosa.
-- ’Feuerwerk’ 
Orangeröd.
-- ’Fireball’ 
Orangeröd.
-- ’Gibraltar’ 
Orangeröd, krusig kant.
-- ’Golden Sunset’ 
Gul blomma med orange fläck.
-- ’Homebush’ 
Rosa, fylld blomma.
--’Klondyke’ 
Orangegul.
-- ’Persil’ 
Vit med gul fläck.
- luteum (A. pontica) – guldazalea
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Lövfällande. Doftande, 
kraftigt gula blommor.
- molle – kinesisk azalea
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Frösådd i olika färger.
-occidentalis ’Irene Koster’ – occidentalis-azalea
Zon: I-III. Höjd: 1,2-2 m.  co/kl 30-40 
Lövfällande. doftande rosa  co/kl 40-50 
blommor med gul mitt. co/kl 50-60 



RHUS Kvalitet och storlek 

Rhus typhina – rönnsumak
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co 5,0 l 80-100 
Bruna, ludna grenar. Dekorativa  Busk co 5,0 l 100-120 
blomställningar under vintern.  Sol kl 125-150 
Solitär, i grupper. Soligt och vind- Sol kl 150-200 
skyddat. Rotskott. Sol kl 200-250 

Rhus typhina ’Dissecta’ – fliksumak
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co 5,0 l 
Fin höstfärg. Purpurröda blom-
ställningar under vintern. Solitär.
Soligt och vindskyddat.

Rhus typhina Tiger Eyes® (’BailtigerPBR,)  – rönnsumak
Zon: I-III. Höjd: ca 1,8 m.  Busk co 3,5 l 
First Editions®-serien.Vackert finflikig, guldgul  Busk co 15,0 l 
rönnsumak med rundat, upprätt växtsätt. 
Tillväxten är friskt grön men övergår snabbt i gult. 
På hösten övergår färgen i gult, orange och intensivt 
scharlakansrött. Obetydlig tendens att sprida sig. 
Solig och väldrenerad växtplats.

RIBES
Ribes alpinum fk Elisabet E – måbär E
Zon: I-VI (VII). Höjd: 1-1,5 m. Busk co 3,5 l 
Mer enhetligt växtsätt än R. a. ’Schmidt’  
Röda bär. Lämplig som undervegetation
och mellanplantering. Sol-skugga. Anspråkslös. 

Ribes alpinum ’Pumilum’ – måbär
Zon: I-V. Höjd: 0,6-1 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l 
Tät och kompakt med rundat växtsätt.  Busk co 3,5 l 
Sol-skugga. Anspråkslös.

Ribes alpinum ’Schmidt’ – måbär
Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Häck 0/1/2 30-50 
Tätförgrenad buske, används som friväxande Häck 0/1/2 50-80 
eller klippta häckar, underplantering, Häck co 
sol-skugga. Anspråkslös. Busk co 3,5 l 

Ribes aureum var. villosum – doftrips
Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Upprättväxande buske med  Busk co 5,0 l 
guldgula blommor. Anspråkslös. 

Ribes glandulosum ’Alaska’ E – dvärgrips E
Zon: III-VII. Höjd: 20-40 cm. c/c: 70 cm. Busk co 2,0 l 
Härdig marktäckande buske. Hand- Busk co 3,5 l 
flikiga blad och röda bär. 
E-merit: härdig marktäckare med stark 
höstfärg för använding i mellansverige och Norrland.

Ribes sanguineum i sorter – rosenrips
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Röda blommor i maj. 
Samplantering med t.ex. Forsythia. 
Genomsläppliga jordar i sol-halvskugga.
Ribes sanguineum ’Koja’ – rosenrips
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Busk co 3,5 l 
Mörkt röda blommor. Härdig och frisk sort. Busk co 5,0 l 

Sol co/kl th 125-150 
Sol co/kl th 150-200 

ROBINIA 
Robinia pseudoacacia – robinia
Zon: I-III. Höjd: 9-12 m. Ungträd co/kl th 150-200 
Taggiga grenar. Doftande vita  Ungträd co/kl th 200-250 
blommor i klasar. Trivs i mager jord. Högstam co/kl 10-12 
Tål industrimiljö, vindskyddat. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Sol-halvskugga. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 



ROBINIA, forts. Kvalitet och storlek 

Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – klotrobinia
Zon: I. Höjd: 5-7 m. Högstam co/kl 10-12 
Tagglös, klotrund. Långsamväxande. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Till smala gator, parker och trädgårdar. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Sol. Väldränerad jord. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

ROSA 
Rosa canina – stenros
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni, 
avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt. Friväxande, anspråkslös, soligt.
Förväxlas ofta med R. dumalis.
Rosa carolina fk Gunnel E – carolinaros E
Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Enkla stora rosa blommor i juli. Remonterande,  
rotskott, trivs bra på torra jordar. E-merit: förbättrad selektion av svensk frökälla. Enhetlig, 
arttypisk. Motståndskraftig mot mjöldagg.
Rosa (Canina-Gruppen) dumalis fk Västeråker E – canina-ros E
Zon: I-IV (V). Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Enkla, ljust rosa blommor i juni.  Häck 1/1 50-80 
Högröda frukter, mognar i september.  Busk co 3,5 l 
Anspråkslös. Landskaps- och brynväxt, Busk co 5,0 l 
friväxande, solitär. Tidigare sålts som R. canina. 
Svensk frökälla. 

Rosa glauca – daggros
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Häck 1/1 30-50 
Enkla, mörkt rosenröda blommor Häck 1/1 50-80 
i juni, scharlakansröda nypon. Busk co 3,5 l 
Landskapsväxt, friväxande häckar.
Anspråkslös. Soligt.

Rosa (Glauca-Gruppen) ’Nova’ E – daggros E
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 3,5 l 
Sen blomning, halvdubbel, skär. Blomvillig.  
Tätvuxen. Relativt motståndskraftig mot 
svampsjukdomar. Solitär, i grupp, friväxande häck.

Rosa multiflora – japansk klätterros
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Häck 1/1 30-50 
Små enkla vitgula blommor i juli. Många Häck 1/1 50-80 
små röda nypon. Massplanteringar Busk co 3,5 l 
på slänter, landskapsväxt i parker. Soligt. 

Rosa nitida – dockros
Zon: I-VII. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Enkla lysande rosa blommor i juli, sprider sig med 
rotskott. Låga häckar, marktäckare i soliga lägen.
Rosa nitida ’Kebu’ – dockros
Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Enkla lysande rosa blommor i juli. Sprider sig med rotskott.
Låga häckar eller marktäckare i soliga lägen.
Rosa x rugotida ’Dart’s Defender’ – dockvresros
Zon: I-VII. Höjd: 1,5 m. c/c: 70-90 cm. Häck 0/1/2 25-40 
Karminrosa blommor i juni-juli. Busk co 2,0 l 

Busk co 3,5 l 

Rosa rubiginosa – äppleros 
Rosa rubiginosa fk Hoburgen E – äppleros E
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Äppledoftande blad, enkla rosa blommor.  Häck 1/1 50-80 
Scharlakansröda nypon. Friväxande häckar, Busk co 3,5 l 
landskapsväxt. E-merit: svensk frökälla.  
Härdigare än tidigare typer.

Rosa rugosa – vresros 
Zon: I-VIII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.  Häck 2/0-1/1 30-50 
Enkla stora rosenröda doftande blommor Häck 2/0-1/1 50-80 
hela sommaren. Stora nypon. Rikligt med Busk co 3,5 l 
rotskott. Massplanteringar, friväxande 
häckar, landskapsväxt. Växer i mager sandjord.



ROSA, forts. Kvalitet och storlek 

Rosa (Rugosa-Gruppen) ’Alba’ – rugosa-ros
Zon: I-VIII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Häck 2/0-1/1 30-50 
Enkla, stora, vita blommor hela sommaren. Häck 2/0-1/1 50-80 
Stora nypon. Massplanteringar.  Busk co 3,5 l 
Binder sanddyner i kustbandet. Soligt. 

Rosa (Rugosa-Gruppen) ’Hansa’ – rugosa-ros
Zon: I-VIII. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 80-100 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Stora, dubbla, röda, doftande blommor. Busk co 3,5 l 
Riklig blomning, remonterande, frisk  
och robust sort. Användning som arten.

Rosa spinosissima – pimpinellros
Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Häck 1/1 30-50 
Enkla, stora, vita blommor i juni. Svarta Häck 1/1 50-80 
glänsande runda nypon. Friväxande häckar,  Busk co 3,5 l 
landskapsväxter, torkresistent. 

Rosa villosa ssp. mollis fk Ballingsta E – hartsros E
Zon: I-IV (V). Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
E-merit: klimatanpassad svensk frökälla. Häck 1/1 50-80 
Rosa blommor i olika nyanser. Stora, tidigt Busk co 3,5 l 
mognande nypon. Landskapsväxt. 

Rosa virginiana – glansros
Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 3,5 l 
Enkla stora rosa blommor i juli. Röda nypon.  
Rotskott. Massplanteringar. Växer på magra 
jordar i soliga lägen.

RUBUS 
Rubus odoratus – rosenhallon
Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 3,5 l 
Purpurfärgade doftande blommor på fjolårs- Busk co 5,0 l 
veden i juni-augusti. Rotskott, sol-halvskugga.  

SALIX 
Salix alba ’Liempde’ – vitpil
Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. Smalt pyramidformad krona med genomgånde stam. 
Solitär. Anspråkslös.
Salix alba ’Saba’ – vitpil
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Kraftigväxande träd med smal krona och tät förgrening. 
Härdig, robust och frisk. Samma användningsområde som S. a ’Liempde’.
Salix alba var. chermesina ’Britzensis’ – korallpil
Zon: I-V. Höjd: 12-15 m. Röda grenar, kägelformad krona som yngre. 
Grågröna blad, gärna fuktigt.
Salix alba var. sericea – silverpil
Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Silvriga blad på båda sidor. Tål vind. Gärna fuktig jord.
Salix alba Öresund – öresundspil
Zon: I-III. Höjd: 10-15 m. Frisk. Något glesare växtsätt än S. x sepulcralis ’Chrysocoma’.
Salix daphnoides – daggvide
Zon: I-V. Höjd: 3-8 m. Breda blad och upprätt växtsätt. Vindtålig, t.ex. läplanteringar på sandjordar. 
Salix x pendulina ’Elegantissima’ – fontänpil
Zon: I-V. Höjd: 8-12 m. Bred krona med överhängande olivgröna grenar. Fuktig jord.
Salix x sepulcralis ’Chrysocoma’ – kaskadpil
Zon: I-III. Höjd: 15-20 m.  Häck 0/1 65-100 
Bred, välvd krona med till marken  Häck 0/1 100-150 
hängande gula grenar. Tål vind  Busk co 3,5 l 
och industrimiljö. Fuktiga jordar i Busk co 5,0 l 
soliga lägen.  Ungträd co th 150-200 

Ungträd co th 200-250 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 



SALIX, forts. Kvalitet och storlek 

Salix alba var. sericea Boden Silver® E (’Ep Salbosi’) – silverpil Boden Silver® E
Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m. Robust och vindtålig, gärna vid vatten.
E-merit: sortäkta. Pålitligt material med de förväntade karaktärerna hos silverpil.
Salix alba var. chermesina ’Vinterglöd’ E – korallpil ’Vinterglöd’ E
Zon: I-IV (V). Höjd: 15-20 m. Busk co 3,5 l 
Bäst i näringsrik jord, ljuskrävande.  Ungträd co th 150-200 
E-merit: sortäkta. Härdig sort Ungträd co th 200-250 
med säker färgsättning av årsskotten i Högstam co/m kl 10-12 
orange till orangerött. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Salix caprea – sälg
Zon: I-VII. Höjd: 7-10 m. Häck 0/1 65-100 
Stor buske eller mindre träd.  Häck 0/1 100-150 
Blommar i april. Pionjär och land- Busk co 3,5 l 
skapsväxt. Sol-halvskugga. Busk co 5,0 l 

Salix caprea ’Kilmarnock’ – hängsälg
Zon: I-V. Höjd: 1,5-2,5 m. Träd co sth 100-120 
Svagväxande sort med ganska styva  Träd co sth 140-160 
hängande grenar, solitärträd. Sol-halvskugga. Träd co sth 160-180 

Salix elaeagnos ’Angustifolia’ (S. rosmarinifolia)  – lavendelvide
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Häck 0/1 30-50 
Upprätt växtsätt, slanka skott och  Busk co 3,5 l 
smala lansettlika blad. Buskage, Busk co 5,0 l 
friväxande häckar. Soligt och torrt. 

Salix fragilis ’Bullata’ – klotpil
Zon: I -VI. Höjd: 7-9 m. Häck 0/1 65-100 
Litet träd med klotrund krona. Häck 0/1 100-150 
Anspråkslöst men föredrar fuktig jord. Busk co 3,5 l 
Mycket härdigt. Busk co 5,0 l 

Ungträd co th 150-200 
Ungträd co th 200-250 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 

Salix integra ’Hakuro Nishiki’ – eukalyptusvide
Zon: I. Höjd: 1-2 m. Träd co sth 80-100 
Prydnadsträd med bollformad krona. Smala Träd co sth 100-120 
vitbrokiga blad med inslag av grönt och rosa.

Salix hastata ’Wehrhahnii’ – engadinvide
Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. Utbrett växtsätt. Stora rödaktiga vinterknoppar. 
Tättsittande hängen. Växer långsamt. Fuktighetsbevarande jord.
Salix lanata – ullvide
Zon: I-VII. Höjd: 0,5-1 m. Busk co 2,0 l 
Grenarna är knotiga. Gula  Busk co 3,5 l 
blommor. Stenpartier m.m.

Salix pentandra – jolster
Zon: I-VII. Höjd: 7-9 m. Busk co 
Gles krona. Välluktande unga skott och blad. 
Gul höstfärg. Träd eller buske.

Salix purpurea – rödvide
Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m. c/c: 80-100 cm. Häck 0/1 65-100 
Rödbruna glänsande grenar. Mass- Häck 0/1 100-150 
planteringar och landskapsväxt. Tål Busk co 3,5 l 
torra och soliga växtplatser. 

Salix purpurea ’Nana’ – litet rödvide
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Häck 0/1 30-50 
En kompakt klotformig buske med Busk co 3,5 l 
rödbruna grenar. Massplanteringar, 
låga häckar, soligt och torrt.

Salix repens ’Green Carpet’ E – krypvide ’Green Carpet’ E
Zon: I-IV. Höjd: 0,2 m. c/c: 60-80 cm. Marktäckande. Gröna blad. Utbrett växtsätt. Riklig blomning med gula 
kissar. Frisk. Mer tätvuxen än andra S. repens-sorter. Beskärs vid plantering för god förgrening.
Salix repens ’Grey Carpet’ E – krypvide ’Grey Carpet’ E
Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2 l 
Marktäckande. Grågröna blad. I övrigt samma Busk co 3,5 l 
egenskaper som S. repens ’Green Carpet’ E.
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Salix udensis ’Sekka’ – drakvide
Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m. Busk co 3,5 l 
Kraftigväxande bred buske, skotten
är breda och platta.

Salix viminalis – korgvide
Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m. Häck 0/1 65-100 
Långa kraftiga grenar. Landskaps- Häck 0/1 100-150 
växt. Fuktiga sura jordar i full sol. Busk co 3,5 l 

SAMBUCUS
Sambucus nigra – fläder 
Sambucus nigra fk Bålsta E – fläder E
Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.  Häck 1/1 30-50 
Gräddvita blommor i juni-juli.  Häck 1/1 50-80 
Svartblå frukter i september-oktober.   Busk co 5,0 l 
Sol-halvskugga. Landskapsväxt. Sol co/kl 125-150 
Blommor och bär kan användas till saft. Sol co/kl 150-200 
E-merit: enhetlig, härdig.
Klimatanpassad frökälla.

Sambucus nigra Black Beauty (’Gerda’PBR) – blodfläder
Zon: I-III.  Höjd: 2 m. Rosa, doftande blommor och mörka, svartröda blad. Anspråkslös, sol-halvskugga. 
Sambucus nigra Black Lace® (’Eva’PBR) – blodfläder
Zon: I-IV.  Höjd: 2-2,5 m. Robust sort  Busk co 3,5 l 
med exotiskt utseende liknande japanska  Busk co 5,0 l 
lönnar. Fint flikiga, något glänsande,
mörkröda blad. Unga blad är grönröda.
Citrondoftande ljusrosa blommor i juni.
Ger rikligt med glänsande svarta bär. 
Anspråkslös sort.

Sambucus racemosa – druvfläder
Zon: I-V. Höjd: 3-4 m. Häck 1/1 50-80 
Toppställda gulgröna blommor i maj. Busk co 5,0 l 
Giftiga röda frukter. Landskapskapsväxt. Sol. co/m kl 125-150 
Sol-halvskugga. Sand, kalkhaltigt. Sol. co/m kl 150-200 

Sambucus racemosa (Flikbladiga Gruppen) ’Sutherland Gold’ – guldfläder
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Busk co 5,0 l 
Gulvita blommor i klasar i juni. Ej ätbara
frukter. Gula flikiga blad. Soligt.

För Sibbaldiopsis tridentata se Potentilla.

SKIMMIA
Skimmia japonica ’Rubella’ – vinterbär
Zon: I. Höjd: 0,5-0,8 m. Busk co 3,5 l 25-30 
Städsegrön, rund buske. Mörkgröna blad Busk co 3,5 l 30-40 
och stora vippor av röda knoppar på 
vintern. Vita blommor tidig vår.

SORBARIA
Sorbaria grandiflora ’Maia’ E – liten rönnspirea ’Maia’ E
Zon: I-VI. Höjd: ca 1,5 m. c/c: 70-90 cm. Kompakt, tät förgrenad buske. Tål snötryck och hård beskärning.  
Skjuter rotskott, god marktäckare. E-merit: mycket härdig, kompakt, tålig samt vacker blomning.
Sorbaria sorbifolia ’Pia’ E – rönnspirea ’Pia’ E
Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 3,5 l 
Stora rent vita blomklasar. Graciöst bladverk. Busk co 5,0 l 
Jämn. Tål stort snötryck och hård beskärning. Sol co/kl 125-150 
Sol-halvskugga. Sol co/kl 150-200 
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Sorbaria sorbifolia – rönnspirea
Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Gulvita blomvippor, dekorativa  Häck 1/1 50-80 
fruktställningar. Tidig blad- Busk co 3,5 l 
sprickning. Ger rotskott. Land- Busk co 5,0 l 
skapsväxt. Sol-skugga. 

Sorbaria sorbifolia ’Sem’ – liten rönnspirea
Zon: V. Höjd: 1 m. Busk co 3,5 l 
Mer kompakt växande än andra rönnspireor.  Busk co 5,0 l 
Vacker vårfärg i rött-gult-orange. Gräddvita 
upprättstående fjädervippor. Trivs i sol-halvskugga.

SORBUS 
Sorbus aria ’Gigantea’ E – jättevitoxel ’Gigantea’ E
Zon: I-IV. Höjd: 12-18 m. Ungträd co th 150-200 
Mycket starkväxande träd med oval Ungträd co th 200-250 
krona. Bladen är stora och grå- Högstam co/kl 10-12 
gröna. Röda stora frukter. Frisk. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Sorbus aria ’Lutescens’ – vitoxel
Zon: I-IV. Höjd: 6-10 m.  Högstam co/kl 10-12 
Pyramidformad krona med silvervita Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
blad. Vita blommor, orangeröda Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
frukter. Alléträd för smala gator. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Näringsrika, fuktiga jordar i sol. 

Sorbus ’Astrid’ E – prydnadsrönn ’Astrid’ E
Zon: I-IV. Höjd: 5-8 m. Högstam co/kl 10-12 
Småvuxet träd med hängande Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
sidogrenar. Rönnlika blad, vinröda Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
senare pärlemorosa frukter med 
aprikosfärgade baksidor.

Sorbus aucuparia – rönn
Sorbus aucuparia fk Västeråker E – rönn E
Zon: I-VIII. Höjd: 10-12 m. Häck 1/1 30-50 
Slank krona, vita blommor i juni. Häck 1/1-1/2 50-80 
Röda frukter. Landskapsväxt. Busk co 5,0 l 
Träd, buske. Väldränerat. Sol-halvskugga. Ungträd th 150-200 
E-merit: härdig, välväxande.Frisk. Svensk frökälla. Ungträd co th 150-200 

Ungträd th 200-250 
Ungträd co th 200-250 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 
Sol co/kl 200-250 
Sol co/kl 250-300 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

Sorbus aucuparia var. edulis – sötrönn
Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Högstam co/kl 10-12 
Mellanstort träd med tät väl sammanhållen Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
smäcker krona. Stora, röda, ätliga frukter. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Näringsrika, genomsläppliga jordar. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Tål vind och snö. Lämplig i stadsklimat. 

Sorbus aucuparia ’Fastigiata’ – pelarrönn
Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m. Ungträd co th 80-100 
Ett av de smalkronigaste träd som Ungträd co th 100-125 
finns. Styva tjocka grenar. Sällan Ungträd co th 125-150 
mer än 1 meter i diameter. Högstam co/kl 10-12 
Vacker fruktsättning. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
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Sorbus austriaca fk Gottsunda E – österrikisk oxel E
Zon: I-V (VI). Höjd: 10-12 m. Ungträd co th 150-200 
Smalt pyramidal till oval krona. Trubbiga Ungträd co th 200-250 
grenvinklar. Mörkgrönt bladverk med Högstam co/kl 10-12 
gråvit filthårig undersida. Gul-gulbrun Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
höstfärg. Riklig fruktsättning kvar länge.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Artriktig. Motståndskraftig mot skorv.  
Stadsmiljö, trånga utrymmen. 

Sorbus (Commixta-Gruppen) ’Birgitta’ E – commixta-rönn ’Birgitta’ E
Zon: I-IV (V). Höjd: 5-6 m.  Busk co 5,0 l 
Smalt upprättväxande med kompakt  Ungträd co th 150-200 
växtsätt. Utmärkt prydnadsrönn för Ungträd co th 200-250 
mindre utrymmen. Klargula frukter i  Högstam co/kl 10-12 
täta klasar. Frukten sitter kvar längre än  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
hos andra gulfruktiga rönnar. Friskt  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
blågrönt bladverk med gulorange  
höstfärg. Anspråkslös, dock ej våta
jordar. Sol-halvskugga.

Sorbus (Commixta-Gruppen) ’Carmencita’ E – japansk rönn ’Carmencita’ E
Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m. Träd co 90-110 
Större buske, litet träd. Stora kloliknande Träd co 140-160 
glänsande röda knoppar. Vita blomsamlingar Högstam 3 x ompl co/kl 10-12 
och lysande röda frukter. Rostbruna Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
höstfärger. Full sol till lätt skugga. 

Sorbus decora – praktrönn
Zon: I-VI. Höjd: 4-7 m. Ungträd co th 150-200 
Kronan brett rundad. Stora svarta Ungträd co th 200-250 
klibbiga knoppar. Scharlakansröda Högstam co/kl 10-12 
frukter. Fin höstfärg. Villa- och  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
parkträd. Soligt och öppet läge. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 

Sorbus ulleungensis ’Dodong’ E – prydnadsrönn ’Dodong’ E
Sorbus ulleungensis Legend® E (Erik’PBR-AF) – prydnadsrönn Legend® E
Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Busk co 5,0 l 
Medelstort träd. Grova kraftfulla Ungträd co th 150-200 
grenar. Glänsande röda knoppar. Ungträd co th 200-250 
Glansiga ljusgröna blad. Stor vit Sol co/kl 125-150 
blomställning. Orangeröda päron- Sol co/kl 150-200 
formade frukter. Intensivt orange- Sol co/kl 200-250 
röd höstfärg. Skyddas mot  Högstam co/kl 10-12 
gnagare. S. ulleungensis Legend® E  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
har något senare knoppsprickning och Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
tidigare invintring än S. ulleungensis ’Dodong’ E.  Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Sorbus frutescens  – liten pärlrönn
Sorbus frutescens fk Ås E – liten pärlrönn E
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 
Buske eller litet träd med något överhängande Träd co sth 90-110 
tunna grenar. Vita blommor, vita frukter. Sol co/kl 80-100 
E-merit: härdigare och invintrar Sol co/kl 100-125 
tidigare än arten, bättre växtsätt. Sol co/kl 125-150 

Sorbus incana E – silveroxel E
Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m. Ungträd co th 150-200 
Medelstort träd med regelbunden Ungträd co th 200-250 
pyramidal krona. Trubbiga gren- Högstam co/kl 10-12 
vinklar. Stora, flikiga gröna blad Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
med ljusare undersida. Gulbrun Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
höstfärg. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 



SORBUS, forts. Kvalitet och storlek 

Sorbus intermedia – oxel
Sorbus intermedia E – oxel E
Zon: I-V. Höjd: 10-12 m. Häck 1/1 30-50 
Träd med rund, tätförgrenad krona. Häck 1/2 50-80 
Klippta häckar, allé- och gatuträd. Busk co 3,5 l 
Landskapsväxt. Sol-halvskugga. Tål salt. Ungträd th 150-200 
E-merit: enhetlig. Arttypisk Ungträd co th 150-200 
Svensk frökälla. Ungträd th 200-250 

Ungträd co th 200-250 
Sol kl 125-150 
Sol kl 150-200 
Sol kl 200-250 
Högstam co/kl 10-12 
Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 4 x ompl co/kl 18-20 

Sorbus mougeotii fk Bälinge E – häckoxel E
Zon: I-V (VI). Höjd: 4-7 m. Häck 1/1 30-50 
Enhetlig, härdig. Friskt bladverk,  Häck 1/2 50-80 
riklig fruktsättning. Lackröda frukter. Busk co 5,0 l 
Friväxande höga häckar, buskage. Sol co/kl 125-150 
Väldränerad jord. Tål vind och salt. Sol co/kl 150-175 
Angrips ej av vilt. God motstånds- Sol co/kl 175-200 
kraft mot skorv. 

Sorbus ’Rosmari’ E – prydnadsrönn ’Rosmari’ E
Zon: I-IV (V). Höjd: 5-6 m. Busk co 5,0 l 
Ovalt rundad tät krona. Prydnads- Ungträd co th 150-200 
rönn för mindre utrymmen. Rosa Ungträd co th 200-250 
höstfärg. Fylligt mörkt rosafärgade Högstam co/kl 10-12 
frukter som håller färgen länge. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Friskt blågrönt bladverk. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Anspråkslös. Sol-halvskugga. 

Sorbus x thuringiaca ’Fastigiata’ E – rundoxel E
Zon: I-V. Höjd: 8-10 m. Ungträd co th 150-200 
Mellanstort träd med samman- Ungträd co th 200-250 
hållen krona. Röda frukter. Riklig Högstam co/kl 10-12 
fruktsättning. Planteras på gå- Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
gator, trånga utrymmen.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Väldränerad jord, tål vind- och  Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
snöbelastning. 

SPIRAEA 
Spiraea betulifolia ’Tor’ E – björkspirea ’Tor’ E
Zon: I-VII. Höjd: 1-1,2 m. c/c: 80-100 cm. Häck co  
Jämnt växtsätt. Vita blommor. Fin höstfärg. Tål Busk co 2,0 l 
stadsmiljö. Massplantering. Busk co 3,5 l 

Spiraea x billardii – klasespirea
Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm. Häck 0/1/1 50-80 
Starkväxande buske, rosa blommor  Busk co 3,5 l 
i smala täta toppställda klasar i Busk co 5,0 l 
juni-augusti. Häckar och buskage. 

Spiraea chamaedryfolia – kvastspirea
Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 100 cm. Busk co 2,0 l 
Upprätt buske med sicksackväxande Busk co 3,5 l 
skott, vita blommor i mångblommiga 
flockar i maj-juni

Spiraea x cinerea  – hybridspirea
Zon: I-VI. Höjd: 0,75 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2 l 
Bred tät buske med tunna skott. Busk co 3,5 l 
Små vita blommor i små klasar. 
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Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ – norskspirea
Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ E – norskspirea E
Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Upprätt tät buske med över- Häck co  
hängande grenar. Vita blommor Busk co 2,0 l 
i täta klasar på skotten i maj. Busk co 3,5 l 
Häckar och buskage. Sol co/kl 80-100 
E-merit: enhetlig. Sortäkta. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 

Spiraea decumbens – krypspirea
Zon: I-V. Höjd: 0,25 m. c/c 40 cm. Busk co  
Dvärgbuske, tunna grenar, kuddformat växtsätt. 
Vita blommor i klasar. Sol-halvskugga. 
Marktäckare.

Spiraea fritschiana – kantspirea
Zon: I-V. Höjd: 0,8-1 m. Busk co 3,5 l 
Lågväxande buske. Flat blomställning, vita 
blommor med rosa mitt. Vacker höstfärg i
gult-orange-purpurrött.

Spiraea japonica ’Albiflora’ – höstspirea
Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l 
Styva upprätta grenar. Små vita blommor i juli- Busk co 3,5 l 
augusti. Trädgårdar, parker, offentliga 
anläggningar.

Spiraea japonica ’Anthony Waterer’ – rosenspirea
Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-70 cm. Rund buske med styva upprätta grenar. Blommor på årsskotten i 
juli-september med karminröda blommor. I grupper, häckar. Humusrika jordar i soliga-
halvskuggiga lägen.
Spiraea japonica ’Dart’s Red’ – praktspirea
Zon: I-VI. Höjd: 0,5-0,75 m. c/c: 50 cm. Förbättrad S. j. ’Anthony Waterer’.
Spiraea japonica ’Firelight’ – praktspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm. Bronsgula blommor som senare övergår i gulgrönt. Endast i busk co.
Spiraea japonica ’Sapho’ – praktspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm. Häck 0/1/1 20-30 
Förbättrad S. j. ’Anthony Waterer’. Busk co 2 l 

Busk co 3,5 l 

Spiraea japonica ’Froebelii’ – praktspirea
Zon: I-VI. Höjd: 0,8-1,5 m. c/c: 80-90 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Purpurrosa blommor i juli-september.  Busk co 3,5 l 
I grupper, friväxande häckar, soligt läge. 

Spiraea japonica ’Genpei’ (S. japonica ’Shirobana’) – brokspirea
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 60-70 cm. Busk co 2,0 l 
Både rosa och vita blommor på samma planta.  Busk co 3,5 l 
Samplantering, häckar. Soligt.

Spiraea japonica Golden Princess (’Lisp’) – praktspirea
Zon I-IV. Höjd: 0,4-0,6 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 2,0 l 
Guldgula blad, rosa blommor juni-juli.

Spiraea japonica ’Goldflame’ – praktspirea
Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-70 cm. Busk co 2,0 l 
Guldgula blad, mörkrosa blommor. Busk co 3,5 l 
Solitär bland buskar och rosor. Sol.

Spiraea japonica ’Goldmound’ – praktspirea
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-0,6 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 2,0 l 
Gulbladig buske, röda blommor   Busk co 3,5 l 
i juni-juli. Häckar, solitär, grupper.

Spiraea japonica ’Little Princess’ E – praktspirea ’Little Princess’ E
Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-60 cm. Häck co 0/1/1 15-30 
Kompakt buske med lågt, rundat Busk co 2 l 
växtsätt. Rosa blommor. E-merit: Busk co 3,5 l 
enhetlig och sortäkta. 
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Spiraea japonica Magic Carpet (’Walbuma’PBR) – praktspirea
Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. Busk co 2,0 l 
Kompakt, lågt växtsätt. Blommar med rosa  Busk co 3,5 l 
blommor på sommaren. Slår ut med helt röda 
blad på våren, för att under säsong övergå till 
gult bladverk med röda skottspetsar.

Spiraea japonica ’Manon’ – praktspirea
Zon: V. Höjd: 0,8-1 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l 
Karminrosa flata blomställningar. Busk co 3,5 l 
Vacker höstfärg. 

Spiraea japonica ’Odensala’ – praktspirea
Zon: I-VI. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 70-80 cm. Busk co 2,0 l 
Kraftigväxande. Stora rosa blomkorgar i juli. Busk co 3,5 l 

Spiraea nipponica E – girlandspirea E
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 3,5 l 
Upprätt, bred buske. Gräddvita 
blommor. E-merit: enhetlig och sortäkta.

Spiraea nipponica ’Halward’s Silver’ – girlandspirea
Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 70-90 cm. Kompakt buske med mängder av vita blommor.
Spiraea nipponica ’June Bride’ – girlandspirea
Zon: I-V. Höjd: 0,6-1 m. c/c: 60-80 cm. Lika bred som hög buske. Överhängande, korta grenar. 
Skimrande vita blommor i juni. Friväxande häckar.
Spiraea nipponica ’Snowmound’ – girlandspirea
Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Tätvuxen med tunna rödbruna  
grenar. Vita blommor i små klasar.

Spiraea splendens (S. densiflora) – amerikansk praktspirea
Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l 
Rosa blommor. Bra marktäckare. Busk co 3,5 l 

Spiraea trilobata – sibirisk spirea
Zon: I-VI. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 2,0 l 
Bred buske med sicksackväxande Busk co 3,5 l 
skott. Vita blommor i mångblommiga
klasar i maj-juni. Tål skugga.

Spiraea x vanhouttei – bukettspirea
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Häck 0/2-0/1/2 30-50 
Rikförgrenad buske med i bågar  Häck 0/2-0/1/2 50-80 
överhängande grenar. Vita blommor Häck co 
i maj-juni. Solitär, friväxande häckar. Busk co 3,5 l 
Soligt läge. Sol. co/m kl 100-125 

Sol. co/m kl 125-150 
Sol. co/m kl 150-200 

STEPHANANDRA 
Stephanandra incisa – stefanandra
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Grönvita blommor, sicksackväxande, överhängande 
grenar. Sol-halvskugga. Trivs i lätta jordar. Friväxande häckar, massplanteringar.
Stephanandra incisa ’Crispa’ – liten Stefanandra
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l 
Blomman obetydlig, skott bågböjda Busk co 3,5 l 
mot marken. Sol-halvskugga. Lätta 
jordar. Marktäckare, slänter.

STYPHNOLOBIUM
Styphnolobium japonicum (Sophora japonicum) – pagodträd
Zon: I. Höjd: 8-10 m. Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Litet träd med rundad till något överhängande Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
krona. Friskt grönt bladverk. Olivgrön stam Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
som ungt träd. Cremevita blommor.



SYMPHORICARPOS Kvalitet och storlek 

Symphoricarpos albus ssp. laevigatus – snöbär 
Symphoricarpos albus ssp. laevigatus fk Ultuna E – snöbär E
Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Rosavita blommor i korta klasar. Vita frukter.  Häck 1/1 50-80 
Skjuter rotskott, undervegetation. Busk co 3,5 l 
E-merit: härdig. Svensk frökälla.

Symphoricarpos ’Arvid’ E – prydnadssnöbär Arvid’ E
Zon: I-IV (V). Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 2 l 
Tät buske med blågrönt bladverk. Sparsam Busk co 3,5 l 
fruktsättning. Sprider sig med rotskott. 
Marktäckare. Sol-skugga. 

Symphoricarpos x chenaultii – hybridsnöbär
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Häck 1/1 30-50 
Rosa blommor i juni-juli. Runda röda frukter. Busk co 3,5 l 
Sol-skugga. Anspråkslös, för häck, 
industriområde.

Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’ – hybridsnöbär
Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm. Häck 0/1/1 30-50 
Små rosa blommor, juni-juli. Runda röda  Busk co 2,0 l 
frukter. Grenar nerliggande. Marktäckare. 
Sol-skugga.

Symphoricarpos x doorenbosii ’Mother of Pearl’ – doorenbossnöbär
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Rosa blommor, vita frukter. 
Sol-skugga. Kalkhaltig jord.

Symphoricarpos x doorenbosii ’White Hedge’ – doorenbossnöbär
Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m. Häck 0/1/1 30-50 
Rödaktiga blommor. Vita stora frukter. Sol- Busk co 3,5 l 
skugga. Till ytor där rotskott ej är önskvärda. 

Symphoricarpos orbiculatus – petersbuske
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Rosa blommor i juli-augusti. Purpurfärgade 
frukter. Sol-skugga. Kalkhaltig jord. 
Slänter, industriområde. 

SYRINGA
Syringa x chinensis – parksyren
Zon: I-IV. Höjd: 3 m. Ljusvioletta, doftande blommor i maj-juni. Hög buske. 
Sol-halvskugga. Solitär. 
Syringa x chinensis i sorter Busk co 3,5 l 

Busk co 5,0 l 
Sol co/kl 80-100 
Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 

Syringa josikaea – ungersk syren
Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. Häck 2/2 30-50 
Mörkt lila blommor i upprätta klasar Häck 2/2 50-80 
i juni, svag doft. Styva, upprätta Busk co 5,0 l 
grenar. Häck- och landskapsväxt, Sol co/kl 100-125 
solitär. Tål vind och stadsklimat. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-175 

Syringa josikaea ’Holger’ – ungersk syren
Zon: I-VI. Höjd: 1,5-3 m. Busk co 5,0 l 
Väldoftande vit blomma och friskt Sol co/kl 80-100 
bladverk. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 

Syringa josikaea ’Måttsund’ – ungersk syren
Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. Häck 0/1/2 30-50 
Mörkvioletta blommor i upprätta, Häck 0/1/2 50-80 
stora klasar. Stelt upprättväxande. Busk co 5,0 l 



SYRINGA, forts. Kvalitet och storlek 

Syringa josikaea ’Oden’ E – ungersk syren ’Oden’ E
Zon: I-VI (VII). Höjd: 1,5 m. Häck 0/1/2 30-50 
Knubbigt växtsätt, långsamväxande, Busk co 3,5 l 
1,5 m först efter 10 år. Mörkt gröna, Sol co/kl 80-100 
glänsande blad. Violetta blomklasar. Sol co/kl 100-125 
Sol-halvskugga. Tål vind, stads- Sol co/kl 125-150 
klimat. Häck- och landskapsväxt. Sol co/kl 150-175 

Syringa komarowii ssp. reflexa – hängsyren
Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Häck 2/2 30-50 
Vinröda blommor i täta över- Häck 2/2 50-80 
hängande klasar, svag doft, juni- Busk co 5,0 l 
juli. Häck- och landskapsväxt, solitär Sol co/kl 100-125 
eller i grupper. Närings- och humus- Sol co/kl 125-150 
rika jordar. Tål stadsklimat. Sol co/kl 150-175 

Syringa meyeri ’Palibin’ – dvärgsyren 
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. Violetta blommor 
i täta klasar maj-juni. Låg rund kompakt buske. Sol - lätt skugga.
Syringa microphylla ’Superba’ – småbladig syren
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l 
Lila, doftande blommor i klasar i  Träd co sth 80-100 
juni, återkommer i september.
Upprätt graciös buske, 
prydnadsbuske. Sol-halvskugga.

Syringa x prestoniae i sorter – prestonsyren
Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Busk co 5,0 l 
Kraftig buske med stora blad.  Sol co/kl 100-125 
Häck- och landskapsväxt. Sol co/kl 125-150 
Bör planteras rotäkta för att  
undvika problem med rotskott.

Syringa reticulata fk Enskede E – ligustersyren E
Zon: I-V. Höjd: 5-7 m. Häck 2/2 30-50 
Gulvita blommor i stora klasar, Häck 2/2 50-80 
doftande, juni-juli. Rikt förgrenad Busk co 3,5 l 
skärmformad buske. Busk co 5,0 l 
Sol-halvskugga. Solitärbuske. Sol co/kl 80-100 

Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 

Syringa vulgaris – syren
Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m. Häck 2/2 30-50 
Lila doftande blommor i maj-juni. Häck 2/2 50-80 
Buske, mindre träd, häck- och Häck co 
landskapsväxt. Näringsrik, gärna Busk co 3,5 l 
kalkhaltig jord. Busk co 5,0 l 

Sol co/kl 80-100 
Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 
Sol co/kl 175-200 

Syringa vulgaris f. alba – vit syren
Syringa vulgaris f. alba fk Veberöd E – vit syren E
Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. Häck 2/2 30-50 
Enkla vita blommor i långa klasar. Häck 2/2 50-80 
Sol-halvskugga. Gärna näringsrik Busk co 3,5 l 
jord. Häckar, bersåer och buskage. Busk co 5,0 l 
E-merit: enhetlig vit färg, fröförökad, Sol co/kl 100-125 
härdig. Tidigare S. vulgaris Alba. Sol co/kl 125-150 



SYRINGA, forts. Kvalitet och storlek 

Syringa vulgaris ’Andenken an Ludwig Späth’ – syren
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Purpurröd.
Syringa vulgaris Beauty of Moscow (’Krasavitsa Moskvy’) – syren
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Dubbel, svagt rosa blomma och kraftigt upprätt växtsätt.
Syringa vulgaris ’Charles Joly’ – syren
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Purpurröda, fyllda blommor.
Syringa vulgaris ’Mme Lemoine’ – syren
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Vita dubbla blommor. 
Syringa vulgaris ’Primrose’ – syren
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.  Busk 3-5 gr co/m kl 
Ljusgula knoppar och enkla creme- Busk 5-8 gr co/m kl 
färgade blommor. Träd co sth 90-110  

Sol co/kl 100-125 
Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-175 

Syringa vulgaris ’Norrfjärden’PBR E – syren ’Norrfjärden’PBR E
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 
Härdig, rotäkta och sund svensk syrén.  Busk co 5,0 l 
Rosa knoppar som övergår i ljust violettblå 
blommor. Blommar rikligt med stora dubbla-
tredubbla blommor i långa breda klasar. 
Häck och solitär. 
E-merit: härdig, rotäkta och sund.

TAMARIX
Tamarix ramosissima – hösttamarisk
Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Rosa blommor i långa ax i juli-augusti. Hög buske med barrliknande 
blad. Friväxande solitär. Kalkhaltiga varma jordar. Soligt. Torktålig.
Tamarix parviflora – junitamarisk
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Busk co 3,5 l 
Ljust rosa blommor i långa klasar. Buske 
med barrliknande blad. Friväxande solitär. 
Kalkhaltiga, varma jordar. Soligt. Torktålig.

TILIA 
Tilia cordata och Tilia platyphyllos

Häck 1/2 30-50 
Häck 1/2 50-80 
Häck 1/2 80-120 

Tilia cordata – skogslind
Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Vitgula blommor med stark söt doft. Juli. Grov stam, välvd tät krona. 
Gatuträd för breda gator, park- och alléträd. Näringsrik och väldränerad jord.
Tilia cordata ’Greenspire’ – skogslind
Zon: I-IV. Höjd: 15-18 m. Pyramidformad krona. Senare mer oval och tät. God grenbyggnad. 
Snabb tillväxt. Gatu- och alléträd. I näringsrik och kalkhaltig jord.
Tilia x europaea ’Euchlora’ – glanslind
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Starkt hängande sidogrenar, glänsande mörkgröna 
blad. Parker, hårdgjorda ytor.
Tilia x europaea ’Pallida’ – kejsarlind
Zon: I-IV. Höjd: 20 m. Stort träd med genomgående stam. Bred kägelformad krona. 
Näringsrik, genomsläpplig jord. Breda gator och alléer.
Tilia platyphyllos – bohuslind
Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. Bred, avrundad krona. Stora blad, lite ludna. Näringsrik 
och fuktig jord. För parker och offentliga anläggningar. Vindtålig.
Tilia tomentosa – silverlind
Zon: I-III. Höjd: 10-12 m. Ungträd th 150-200 
Slät, grå stam. Pyramidal krona.  Ungträd co th 150-200 
Stora blad med silverhårig under- Ungträd th 200-250 
sida. Park- och alléträd.  Högstam co/kl 10-12 

Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 



TILIA, forts. Kvalitet och storlek 

Tilia cordata Linn® E (’Elin’PBR) – skogslind Linn® E
Zon: I-V. Höjd: 10-12 m. Småvuxen och smalkronig. Pyramidal till äggformad 
krona Bladverket är friskt ljusgrönt. Utmärkt i trädgårdar, parker och gatumiljöer 
där utrymmet är begränsat. Trädet är också fint i alléer.
Tilia x europaea Kristina® E (’Eleonora’PBR) – parklind Kristina® E
Zon: I-IV(V). Höjd: 20-30 m. Högstam co/kl 10-12 
Stort träd med smal pyramidal kronform,  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
relativt korta sidogrenar och något hängande. Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
E-merit: svensk klon med smal kronform. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 
.

Tilia cordata ’Böhlje’ (T. cordata ’Erecta’) – skogslind
Zon: I-V. Höjd: 10-15 m. Regelbunden pyramidformad krona - som äldre, 
brett äggformad. Vindtålig. Utvecklas väl på torra ståndorter.
Tilia cordata ’Rancho’ – skogslind
Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-6 m. Smal pyramidformig krona, gul 
höstfärg. Vindtålig.
Tilia x europaea ’Zwarte Linde’  – parklind
Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Kronformen hos unga träd smalt pyramidal. 
Äldre träd, brett rundad. På grund av sin grenbyggnad, mycket lämplig 
att knuthamlas eller arkardklippas.
Tilia platyphyllos ’Örebro’ – bohuslind
Zon: I-V. Höjd: 12-15 m. Högstam co/kl 10-12 
Härdig. Svagväxande. Genomgående Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
stam. Tät oval krona, vindtålig. Avsaknad  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
av stam- och rotskott. Anspråkslös. Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25 

ULMUS 
Ulmus ’New Horizon’PBR – japansk hybridalm
Zon: I-IV. Höjd: 25 m. Bredd: 7 m. Snabbväxande träd med genomgående 
toppskott. Sol-halvskugga. Vindtålig. Park- och alléträd. 
Ulmus ’Rebona’PBR – parkalm
Zon: I-III. Höjd: 25 m. Bredd: 10 m.  Nettopris
Snabbväxande, mellanstor alm med raka  Högstam 3 x ompl co/kl 12-14 
ledskott som sträcker sig upp i kronan.  Högstam 3 x ompl co/kl 14-16 
Vindtålig. Salttålig. Lämplig i stadsmiljö.  Högstam 3 x ompl co/kl 16-18 

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20 
Högstam 3 x ompl co/kl 20-25 

VIBURNUM 
Viburnum x bodnantense ’Charles Lamont’ – hybridkejsarolvon
Zon: I-III. Höjd: 2 m.
Mörkrosa blommor i täta klasar i februari-mars. Doftande. Bred buske med upprätt växtsätt.
Skyddad växtplats.
Viburnum x bodnantense ’Dawn’ – hybridkejsarolvon
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co 50-60 
Rosa blommor i täta klasar februari-mars. Busk co 60-80 
Doftande. Bred buske med upprätt växtsätt. Busk co/kl 80-100 
Skyddad växtplats. Sol-halvskugga.

Viburnum x burkwoodii – hybridolvon
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Busk co/kl 40-50 
Doftande rosavita blommor i runda Busk co/kl 50-60 
blomställningar april-maj. Upprätt Busk co/kl 60-80 
gles, vintergrön buske. Sol-halv- Busk co/kl 80-100 
skugga. Trivs i fuktig och närings- Sol co/kl 80-100 
rik jord. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 



VIBURNUM, forts. Kvalitet och storlek 

Viburnum x carlcephalum – bollolvon
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Busk co/kl 40-50 
Vita blommor i halvklotformiga Busk co/kl 50-60 
samlingar, doftande, april-maj. Tät, Busk co/kl 60-80 
bred buske, solitär. Trivs i fuktig och 
näringsrik jord. Sol-halvskugga.

Viburnum carlesii – luktolvon
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. Vitrosa doftande blommor i maj. Runda håriga blad. 
Bred tät rundad buske. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga.
Viburnum carlesii ’Aurora’ – luktolvon
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. Förbättrad V. carlesii. Kraftigare växtsätt 
och mer rosafärgade blommor.
Viburnum x ’Juddii’ – vårolvon
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.  Busk co/kl 30-40 
Rosa doftande blommor i halvrunda Busk co/kl 40-50 
samlingar, april-maj. Håriga skott.  Busk co/kl 50-60 
Bred tät rundad buske. Halvskugga. Busk co/kl 60-80 

Viburnum ’Chesapeake’ – olvon
Zon: I-II. Höjd: 0,8 m.  Busk co/kl 25-30 
Rosa knopp, sedan vita blommor. Bred buske. Busk co/kl 30-40 
Blanka, mörkgröna blad. Rödsvarta frukter. Busk co/kl 40-50 

Viburnum ’Eskimo’ – olvon
Zon: I-III. Höjd: 1,5 m.  Busk co/kl 30-40 
Runda vita blommor från senvår till sommar.
Kompakt växtsätt.

Viburnum farreri – kejsarolvon
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Busk co/kl 50-60 
Vita väldoftande blommor i hängande klasar Busk co/kl 60-80 
i januari-april. Styvt upprättväxande, lövfällande Busk co/kl 80-100 
buske. Trivs i näringsrik och fuktig jord. Sol co/kl 125-150 

Viburnum furcatum – japanskt gaffelolvon
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Busk co/kl 30-40 
Vita blommor i maj samlade i flata blom- Busk co/kl 40-50 
ställningar. Ovanlig buske, brett växtsätt. Busk co/kl 50-60 
Kräver sur jord och skugga. Busk co/kl 60-80 

Viburnum lantana – parkolvon
Zon: I-VII. Höjd: 3-5 m. Busk co 3,5 l 
Vitgula blommor i breda flata blomställningar 
i maj-juni. Röda till svarta frukter. Lövfällande, 
bred, upprätt buske. Torra, kalkhaltiga jordar i 
sol-halvskugga.

Viburnum opulus – skogsolvon
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Häck 1/1-1/2 30-50 
Grönvit blomma i flata blomställ- Häck 1/2 50-80 
ningar. Väldoftande i maj-juni. Röda Busk co 3,5 l 
frukter. Lövfällande bred buske.  Busk co 5,0 l 
Bryn- och landskapsväxt. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 

Viburnum opulus ’Compactum’ – skogsolvon
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. Busk co/kl 30-40 
Kompakt växtsätt. Riklig frukt- Busk co/kl 40-50 
sättning, lysande, röda bär.

Viburnum opulus ’Roseum’ – snöbollsbuske
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.  Busk co 3,5 l 
Vita blommor i täta runda bollar.  Busk co 5,0 l 
Steril. Sol-halvskugga. Lövfällande, Sol co/kl 100-125 
bred buske, kalkhaltig jord. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-200 



VIBURNUM, forts. Kvalitet och storlek 

Viburnum opulus fk Toppmyra E – skogsolvon E 
Zon: I-V(VI). Höjd: 2-3 m.  Busk co 3,5 l 
Stor, brett upprättväxande buske. 
Väldoftande grönvita flata blomställningar
i maj-juni. Röda bär, röd höstfärg.
E-merit: landskapsväxt med svensk härkomst. 
Produceras mot beställning.

Viburnum opulus ’Strömsund’ E – skogsolvon Strömsund’ E
Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m.  Busk co 3,5 l 
Vit halvklotformig blomställning.  Busk co 5,0 l 
Steril. Lik V. o. ’Roseum’ men är härdigare. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 

Viburnum plicatum i sorter – japansk snöbollsbuske
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co/kl 30-40 
Vita platta blomställningar i maj- Busk co/kl 40-50 
juni. Röda frukter. Rödbrun höstfärg. Busk co/kl 50-60 
Sol-halvskugga.

Viburnum rhytidophyllum – rynkolvon
Zon: I-II. Höjd: 3-4 m. Busk co/kl 50-60 
Gulvita små blommor, breda blomställningar.  Busk co/kl 60-80 
Röd till svart frukt. Rynkiga, håriga blad.  Busk co/kl 80-100 
Vintergrön styvt upprättväxande buske,  Sol co/kl 100-125 
solitär eller i grupper. Sol co/kl 125-150 

WEIGELA 
Weigela ’Bristol Ruby’ – prakttry
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Stora djupröda blommor i juni-september.
Weigela ’Eva Rathke’ – prakttry
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Lysande röda blommor i juni-september.
Weigela ’Minuet’ – prakttry
Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 50-60 cm. Rosaröd.
Weigela ’Red Prince’ – prakttry
Zon: I-III. Höjd: 1,5 m. Intensivt röd.
Weigela florida – rosenprakttry
Zon: I-II. Höjd: 3 m. Mörkrosa blommor i maj-juni.
Weigela florida ’Foolis Purpureis’ – rosenprakttry 
Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m. Mörkrosa blommor i maj-juni. Mörkt brunröda blad.
Weigela florida ’Victoria’ – rosenprakttry
Zon: I-III. Höjd: 1,5 m. Brunröda blad, intensivt rosa blommor.
Weigela praecox – vårprakttry
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.  Busk co 3,5 l 
Purpurrosa blommor i maj-juni.  Busk co 5,0 l 
Styvt upprättväxande. Sol co/kl 100-125 

Sol co/kl 125-150 
Sol co/kl 150-200 

Weigela ’White Knight’ – prakttry
Zon: I-II (III). Höjd: 1-2 m. Doftande vita blommor.
Weigela florida ’Alexandra’ – rosenprakttry
Zon: I-III. Höjd: 1 m. Mörkrosa blommor, mörka blad med ljus bladnerv.
Weigela middendorffiana – gullprakttry
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.  Busk co 3,5 l 
Ljusgula blommor i juni. Bred  Busk co 5,0 l 
buske med något veka grenar.

Weigela Monet (’Verweig’PBR) – prakttry
Höjd: 0,5-0,7 m. Busk co 3,5 l 
Kompakt sort med flerfärgat bladverk. Mörk-
gröna blad med bruna inslag. Cremevita till 
kraftigt rosafärgade ränder. Lysande rosa
blommor tidigt på sommaren.

Weigela florida ’Korea’ E – rosenprakttry ’Korea’ E
Zon: I-III (IV). Höjd: 1,6 m. Busk co 3,5 l 
Brett kompakt växtsätt. Mörkt grönt Sol co/kl th 100-125 
bladverk. Djupt röda blommor, riklig
blomning. Sol-halvskugga. E-merit:
härdigare än andra motsvarande
Weigela.





Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii

KLÄTTERVÄXTERKLÄTTERVÄXTER

Kl
ät

te
rv

äx
te

r



Clematis (Tidiga Storblommiga Gruppen) ’Multi Blue’

KLÄTTERVÄXTER
Dessa växter säljs alltid som krukodlade och normalt säljs alla 
som vanlig A-kval co. Vi vill uppmärksamma möjligheten att 

beställa större exemplar utav de flesta sorterna.



ACTINIDIA Kvalitet och storlek 

Actinidia kolomikta – kameleontbuske
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. A-kval co
Tvåbyggare där hanplantor har vitrosa
bladspetsar. Slingrande. Sol-halvskugga.

För kiwi se avsnittet Frukt och Bär .

ARISTOLOCHIA
Aristolochia macrophylla – pipranka
Zon: I-V. Höjd: 5-7 m. A-kval co
Kraftigväxande slingerväxt med stora hjärtformade blad. Pipformade brungula 
blommor i juni-juli. Sol-skugga.

Aristolochia manchuriensis E – koreansk pipranka E
Zon: I-V. Höjd: 4-6 m.  A-kval co 3,5 l
Större hjärtformade blad och blommor samt mer snabb- och starkväxande
än A. macrophylla. Långa gula pipformade blommor med purpurbrun kant.
Utvecklas bäst i varmt, mullrikt, väldränerat och skyddat läge. 
Sol-skugga.

CAMPSIS
Campsis radicans – trumpetranka
Zon: I. Höjd: 5-7 m. Klängande. Orangeröd trumpetformad blomma. 
Augusti - oktober. Sol-halvskugga. 
Campsis radicans i sorter

A-kval co

CELASTRUS
Celastrus orbiculatus – japansk träddödare
Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m. Mycket A-kval co
Brett äggformade blad, runda gulorange frukter och gul höstfärg. 
Obetydliga blommor. Mycket kraftigväxande. Sol-skugga.

CLEMATIS 
Klematis delas grovt in under två rubriker: småblommiga (2-12 cm stora blommor) 
och storblommiga (10-22 cm stora blommor).

De flesta klematis delas också in i ett antal sortgrupper med gemensamma karaktärsdrag. 
Nedan presenteras några av sortgrupperna och därefter listas klematisen i bokstavsordning, 
först småblommiga och sedan storblommiga. 

Klematis kan vara både tidig- (blommar på fjolårskskotten) och senblommande (blommar på årsskotten). 
En del tidigblommande sorter kan även remontera på årsskotten under senare delen av säsongen. 
Tidigblommande sorter putsas och klipps direkt efter blomning vid behov. Senblommande sorter skärs 
årligen tillbaka på senhöst/tidig vår på 2-3 ögons höjd. 

Sortgrupper av klematis
Atragene-Gruppen
Blommar under vår- och försommar på föregående års ved. Flera blommar om senare under 
sommaren. Dekorativa silvergrå fröställningar. Härdiga. Sol-skugga. Putsas rena från torra och 
fula delar på våren. Kraftigare beskärning endast vid behov och då direkt efter första blomningen.
Integrifolia-Gruppen
Icke klättrande perenna örter eller halvbuskar. Blommar på årsskotten med lång och
riklig blomning på sommaren och hösten. Beskärs hårt tidigt på våren.
Sena Storblommiga-Gruppen
Blommar på årets grenar under sommaren och hösten. Beskärs på våren till 20-30 cm över marken.
Putsa även nya skott.
Tidiga Storblommiga-Gruppen
Blommar under sen vår och försommar på kortskott från fjolårets grenar och på årets långskott. 
De flesta sorter remonterar under sensommaren. Beskärs under våren ned till frisk ved.
Vitalba-Gruppen
Starkväxande, klättrande buskar som blommar på årsskotten. Vackra fröställningar. 
Beskär tidigt på våren vid behov.
Viticella-Gruppen
Klättrande och starkväxande med långa grenar. Blommar på årsskotten, i vissa fall från juni till början av november. 
Sol-skugga. Beskärs på hösten till bara ett bladpar över marken.



CLEMATIS A-kval co

Småblommiga sorter
Småblommiga sorter vi tycker är lätta och tacksamma att odla:
Clematis ’Albina Plena’PBR E, Kajsa® E, ’Riga’ E, ’Paul Farges’, ’Södertälje’ E.

’Albina Plena’PBR E (Atragene-Gruppen)
Zon: I-V. Höjd: 3-4 m. Klockformade, fyllda, vita blommor, maj-oktober. 
alpina – alpklematis
Zon I-VI. Höjd: 2-3 m. Klocklika blåvioletta blommor 
med gul mitt. Silvervita fjäderliknande vippfrukter.  
Tål hård beskärning. Blommar i maj-juni. 
’Ballet Skirt’ (Atragene-Gruppen)
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Rosa, hängande, klockformad  
blomma på fjolårsskotten. Maj.
’Blue Tapers’ E (C. ’Cyanea’ E) (Atragene-Gruppen)
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Intensiv mellanblå färg med ljusare 
kronbladskanter. Något större blommor än arten. April-maj.
Även marktäckare. Vindskyddat läge.
’Carmencita’ E (Viticella-Gruppen)
Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Glödande karminröd. Juli-oktober. Remonterar.
’Clochette Pride’ E (Atragene-Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Djupt blåviolett, relativt stora, fyllda 
blommor, juli-aug-sept. Remonterar.
’Columella’ (Atragene-Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Purpurviolett med gräddvita kanter i maj. 
’Georg’PBR E (Atragene-Gruppen)
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Djupt blåviolett, svagt doftande, klockformad.  
Maj-oktober. Remonterar.
Hedda® E (’BCL 2008-2’PBR) (Integrifolia-Gruppen)
Zon: I-III(IV). Höjd: 0.5-0,9 m. Rikligt med blåvioletta, nickande blommor från slutet 
av juni- augusti. Angenäm doft. Ej klättrande.
Hedvig® E (’BCL 2008-1’PBR) (Integrifolia-Gruppen)
Zon: I-III(IV). Höjd: 0,6-1,2 m. Blommar rikligt med först bleka, sedan alltmer 
rosa blommor från slutet av juni- augusti. Doftande. Ej klättrande.
Kajsa® E (’BCL 1239’PBR) (Atragene-Gruppen) 
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Blommar rikligt med intensivt violettröda dubbla, klockformade,
doftande blommor. Kompakt växtsätt. Återblommar på årsskotten. Maj-juni.
’Little Nell’ (Viticella-Gruppen)
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Vita kronblad kantade av ljust 
rosavioletta band. Grönvita ståndare. Juli-september.
’Love Child’ (Atragene-Gruppen) 
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Gul, svagt doftande blomma med små 
violetta prickar. Juni-september. Remonterar.
macropetala – kronklematis
Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Halvdubbla lavendelblå klockor. Maj-juni.
’Madame Julia Correvon’ (Viticella-Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Rosenröd. Grönvita-cremefärgade 
ståndare. Juni-september.
montana var. rubens – röd bergklematis
Zon: I-II. Höjd: 4-8 m. Rosa blommor i maj-juni.
’Mrs T. Lundell’ E (Viticella-Gruppen)
Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Stor öppen rosaviolett blomma. Juli-september.
’Paul Farges’ (Summer Snow) (Vitalba-Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-7 m. Små, vita, doftande blommor.  
Juni-oktober. Tål hård beskärning.
’Propertius’ (Atragene-Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Nickande, purpurviolett blomma med ljusare 
insida. Doftar. Maj-augusti. 
’Riga’ E (Atragene-Gruppen).
Zon: I-VI (VII). Höjd: 2-3 m. Härdig. Vitblommande öppen 
klockform. April-maj. Även marktäckare. 
’Royal Velours’ (Viticella-Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Mörkt purpur med djup sammets- 
lyster. Grönvita ståndare. Juli-september.
’Södertälje’ E (Viticella-Gruppen)
Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Starkväxande hängande, mörkt röda, brett 
klockformade blommor med grönvita ståndare. Juli-oktober.
’Tage Lundell’ E (Atragene-Gruppen).
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Mörkt violett. April-maj. Även marktäckare.
tangutica – gullklematis
Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m. Klockformiga gula blommor.
Juli-september. Silvervita fjäderliknande vippfrukter. 
Tindra® E (Atragene-Gruppen)
Zon: I-III(IV). Kompakt växtsätt.  Halvfyllda blå-blåvioletta blommor.
Återblommar på årsskotten. Maj-augusti.
Tuva® E (Atragene-Gruppen) 
Zon: I-III(IV). Mycket kompakt växtsätt, nästan tuvlikt.  Dubbla, rent vita blommor.
Blommar på kortskott från fjolårsved med sparsam återblomning. April-maj.



CLEMATIS, forts. A-kval co

Småblommiga sorter, forts.
’Violet Purple’ E (Atragene-Gruppen)
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Rödvioletta blommor.  
April-maj. Även marktäckare.
vitalba - skogsklematis
Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Gulvita blommor i maj-juni 
och september-oktober. Tål hård beskärning.
viticella – italiensk klematis
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Klockformiga blåvioletta  
blommor i juni-september.
’White Swan’ (Atragene-Gruppen)
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Vita fyllda klockor i maj-juni.

Storblommiga sorter

Storblommiga sorter vi tycker är lätta och tacksamma att odla:  
Clematis ’Hagley Hybrid’, ’Huldine’, ’Jackmanii’, ’Rouge Cardinal’.

’Comtesse de Bouchaud’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Ljusrosa. Juli-september.
’Doctor Ruppel’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Tvåfärgade rosa. Maj-juni och 
augusti-oktober. 
’Ernest Markham’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Röda. Augusti-oktober. 
’Hagley Hybrid’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Stora rosa blommor med mörkare mitt. Juli-september. 
’Huldine’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-III. Höjd: 3-6 m. Starkväxande med stora vita blommor. Augusti-oktober
’Jackmanii’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Mörklila blommor. Juli-september (oktober).
’Lasurstern’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Ljusblå. Maj-juni och augusti-september.
’Luther Burbank’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Stora violetta blommor. Juli-september.
’Mevrouw le Coultre’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-II (III). Höjd: 2-3 m. Vita. Juli-september.
’Multi Blue’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Violettblå, dubbla. Juni-september.
’Miss Bateman’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Vita. Juni-juli.
Nelly Moser’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Tvåfärgade rosa. juni-september, kort uppehåll mitt på sommaren. 
’Niobe’ – klematis (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-III. Höjd: 2-2,5 m. Mörkröda. Juli-september.
’Rouge Cardinal’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Stora intensivt purpurröda blommor i maj-
juni och augusti - september.
’The President’ (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Djupt violettblå. Juni och augusti-september.
Sunna® (’BCL 721’PBR) (Tidiga Storblommiga Gruppen)
Zon: I-III. Höjd: 2,5-3,5 m. Stora ljusgula blommor, bleknar till vitt. 
Tidig blomning. 
’Ville de Lyon’ (Sena Storblommiga Gruppen)
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Röda. Juli-september.



FALLOPIA Kvalitet och storlek 

Fallopia baldschuanicum – bokharabinda, arkitektens tröst
Zon: I-III. Slingrande starkväxande. Rikligt med vitrosa blommor. Juli-oktober. 
Fyller snabbt stor yta, beskär årsskotten för riklig blomning.
Fallopia baldschuanicum aubertii – silverregn
Zon: I-III. Slingrande, vita-vitgröna A-kval co 
blommor i stora klasar. Juli-september. Sol co 150-200
Rödaktiga unga skott. Sol-halvskugga.

HEDERA
Hedera helix – murgröna
Zon: I-II. Bladen 3-7 delade och oftast bredare än långa. Läderartade, som unga ljusgröna, 
som äldre mörkgröna. Halvskugga. Anspråkslös.
Hedera helix ’Baltica’ – baltisk murgröna
Zon: I-III. Småbladig, mörkt gröna blad.
Hedera hibernica – storbladig murgröna
Zon: I-II. A-kval co 
Regelbundet 5-delade blad upp till 12 cm  Sol co 125-150
långa på ett 15 cm långt bladskaft, ofta röd- Sol co 150-175
brun vinterfärg, halvskugga-skugga.  Sol co 175-200

Hedera helix Grafik® E (Edvin’PBR) – murgröna Grafik® E
Zon: I-IV. Härdig, småbladig. Mörkt gröna blad med tydlig vitaktig nervatur. . 
Hedera helix Huldra® E (’Eskil’ PBR )– murgröna Huldra® E
Zon: I-IV. Storbladig och mycket härdig. Bladen är friskt gröna med 
endast svagt vitaktig nervatur. Matt vinrött bladskaft. 
Hedera helix Hymn® E (’Edvard’ PBR ) – Murgröna Hymn® E
Zon: I-IV. Härdig klon med medelstora blad.  
Matt vinrött bladskaft.
Hedera helix ’Woerner’ – murgröna
Zon: I-IV. Härdig. Kraftigt växande.  A-kval co 
Stora, grovt flikiga blad med vita bladnerver.
Bladen får en rödbrun anstrykning på vintern.

För mindre kvaliteter, marktäckare -  se avsnitt Träd & buskar.

HUMULUS
Humulus lupulus – humle
Zon: I-VI. Starkväxande, slingrande ettåriga skott A-kval co 
med flikiga och sträva blad. Gröna kotteliknande
blommor i samlingar. Sol-skugga.
Humulus lupulus ’Aureus’ – guldhumle
Zon: I-IV. Höjd: 3 m. Gulbladig. A-kval co 
Humulus honkloner i sorter

A-kval co 

HYDRANGEA
Hydrangea anomala ssp. petiolaris – klätterhortensia
Zon: I-IV. Höjd: 4-7 m. co 25-30 
Vita blommor i flata flockar juni-juli. Klättrar med co 30-40 
luftrötter, styva grenar med friskt bladverk, co 40-50 
sol-skugga. co 50-60 

co 60-80 
co 80-100 
Sol co 100-125 
Sol co 125-150 

JASMINUM 
Jasminum nudiflorum – vinterjasmin
Zon: I. Höjd: 2,5-3 m. Små, gröna blad, A-kval co 
gula blommor i november- april. Tunna gröna
grenar som bör spaljeras, sol-halvskugga.



LONICERA Kvalitet och storlek 

Lonicera x brownii ’Dropmore Scarlet’ – eldkaprifol
Zon: I-IV. Höjd: 5 m. Mörkt orange trumpetliknande blommor. Juni. Sol-halvskugga.
Lonicera caprifolium – äkta kaprifol
Zon: I-III. Höjd: 4-5 m. Ljusgula blommor, doftande. Maj-juni. Orangeröd frukt.
Lonicera x heckrottii – blomsterkaprifol
Zon: I-V. Höjd: 3-4 m. Stora gulröda blommor.
Lonicera x heckrottii ’Goldflame’ – blomsterkaprifol
Zon: I-III. Höjd: 4-5 m. Slingrande, gulorange blommor. Juni-juli.
Lonicera henryi – vintertry
Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. Slingrande eller krypande. Bladen gröna nästan hela vintern. 
Små gulröda blommor i ax i juli-augusti. Halvskugga-skugga. Bör vindskyddas.
Lonicera periclymenum – vildkaprifol 
Zon: I-VI. Höjd: 7 m. Slingrande, gulröda blommor i juli-september. 
Doftande. Lysande röd frukt. Blågröna blad. Sol-halvskugga.
Lonicera periclymenum ’Belgica’ – vildkaprifol
Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. Gula blommor med röda strimmor. Doftande, får rikligt med röda frukter.
Lonicera periclymenum ’Loly’ – vildkaprifol
Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. Gul-orange blommor med stark doft.
Lonicera periclymenum ’Serotina’ – vildkaprifol
Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. Purpurröda blommor med gult inslag. Doftar starkt. Blommar i juli-oktober.
Lonicera x tellmanniana – tellmankaprifol
Zon: I-IV. Slingrande, starkväxande.  A-kval co 
Stora orangegula blommor. Juni-juli.  Sol co 150-200
Blågröna blad. Sol-halvskugga, spaljé, staket.

Lonicera Honey Baby (’Novso’) – buskkaprifol
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.  A-kval co
Doftande ljusgula blommor i juni-augusti.

Lonicera reticulata ’Silver’ E – daggkaprifol ’Silver’ E 
Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m.  A-kval co
Små gula blommor, saknar doft. Silveraktigt 
blågröna blad. Orangegula frukter. Odlas som 
låg buske eller med stöd, då blir den upp till 
tre meter.

PARTHENOCISSUS 
Parthenocissus quinquefolia – klättervildvin
Zon: I-IV. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad.
Röd höstfärg. Sol-halvskugga. Självklättrande med häftskivor.
Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii – engelmannsvin
Zon: I-IV. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad. Röd höstfärg. Sol-skugga. 
Självklättrande med häftskivor.
Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’ – rådhusvin
Zon: I-III. Höjd: 8-10 m. Oansenliga blommor, blåsvarta frukter. Treflikade blad.
Självklättrande med mycket väl utvecklade häftskivor. Livlig höstfärg.
Parthenocissus vitacea – vildvin
Zon: I-IV. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga A-kval co 
blad med mörkröd höstfärg. Saknar häftskivor. Sol co 150-175

TRIPTERYGIUM
Tripterygium regelii Tiara® E (’Ep Triti’) – vingfröranka Tiara® E
Zon: I-V(VI). Höjd: 5 m. Kraftigväxande klätterväxt som kan bli upp till 5 m beroende på klätterställningens höjd.
Vita väldoftande blomklasar i juni. Dekorativa frön. Trivs i normal trädgårdsjord och har inga särskilda krav.
Perfekt för klättervajer, lövgångar etc. A-kval co 

WISTERIA
Wisteria frutescens ’Blue Moon’ - blåregn
Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m.
Wisteria sinensis – blåregn
Zon: I-II. Höjd: 10 m. 
Blåvioletta blommor i klasar. Maj-juni. Slingrande, starkväxande, näringsrika jordar. 
Sol- halvskugga. Skyddade, varma lägen.
Wisteria sinensis ’Alba’ – blåregn
Zon: I. Höjd: 3-5 m 
Vita blommor i klasar. Maj-juni. Sol- halvskugga. Skyddade, varma lägen.  
Wisteria sinensis ’Prolific’ – blåregn
Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. A-kval co 
Blåvioletta blommor i långa klasar. Maj-juni. Sol- halvskugga. Sol co 150-175
Skyddade, varma lägen. Sol co 175-200
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Taxus baccata

BARRVÄXTER
Dessa växter har sedan överanvändningen under framförallt 
80-talet kommit att hamna i skymundan. Det är synd då det

finns så många olika karaktärer och egenskaper hos dessa
växter som man helt går miste om.  Genom att bilda en

stomme av lövfällande buskar och träd och blanda in en viss 
del barrväxter för att sist komplettera med perenner uppnår 
man lätt en intressant och skiftande anläggning som verkar 

iögonfallande året om.



ABIES Kvalitet och storlek 

Abies balsamea ’Nana’ – liten balsamgran
Zon: I-V. Höjd: 1 m. Bredd: 2 m. co/kl 15-20 
Plattrund. Korta mörkgröna-grågröna barr.  co/kl 20-25 
Solitär, i grupper i stenpartier eller på kyrkogårdar.  co/kl 25-30 
Fuktiga genomsläppliga jordar på ljusa platser.

Abies concolor – coloradogran
Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. kl 40-50 
Snabbväxande, med genomgående stam. kl 50-60 
Blågröna-grågröna barr. Solitär. Sura kl 60-80 
humusrika jordar i ljusa lägen. Vackra kottar.

Abies koreana fk Ultuna E – koreagran E
Zon: I-V. Höjd: 4-6 m. co/kl 30-40 
Kompakt växande koreagran med genom- co/kl 40-50 
gående stam. Bättre växtsätt jämfört med co/kl 50-60 
andra typer på marknaden. Tidigt blåfärgade co/kl 60-80 
kottar. co/kl 80-100 

Abies nordmanniana – nordmannsgran, kungsgran
Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. co/kl 40-50 
Genomgående stam och mörkgröna barr.  co/kl 50-60 
Solitär eller i grupper. Anspråkslös, gärna co/kl 60-80 
lerjord med jämn fuktighet.

CEDRUS
Cedrus atlantica (Glauca-Gruppen) (C. libani ’Glauca’) – blå atlasceder
Zon: I. Höjd: 7-9 m. co/kl 60-80 
Snabbväxande med genomgående stam och co/kl 80-100 
bred, pyramidal krona. Silverblågrå barr. Solitär.  co/kl 100-125 
Närings rika, kalkhaltiga jordar i soliga lägen. co/kl 125-150 

CHAMAECYPARIS
Chamaecyparis lawsoniana ’Alumii’ – ädelcypress
Zon: I-III. Höjd: 8-10 m. Snabb- och upprättväxande kägelformad, med gråblå barr. Solitär i 
grupper eller häckar. Trivs på väldränerad, humusrika, något fuktiga jordar i ljusa lägen.
Chamaecyparis lawsoniana ’Aurea Dömmesmoen’ – ädelcypress 
Zon: I-IV.  Höjd: 2-2,5 m. Pyramidformad ädelcypress med mjuka gyllengula barr. Kraftiga 
grenar med hängande skottspetsar. Sol-halvskugga. Väldränerad jord, föredrar lungt läge.  
Kan beskäras.
Chamaecyparis lawsoniana ’Columnaris’ – ädelcypress 
Zon: I-II. Höjd: 5-6 m. co/kl 50-60 
Snabbväxande, pelarformad cypress co/kl 60-80 
med blågröna barr. Solitär eller i co/kl 80-100 
grupper. För övrigt samma som co/kl 100-125 
C. l. ’Alumii’. Sol co/kl 125-150 

Sol co/kl 150-175 
Sol co/kl 175-200 

Chamaecyparis lawsoniana ’Ivonne’ – ädelcypress
Zon: I-III (IV). co/kl 40-50 
Pyramidalt växtsätt, guldgula barr co/kl 50-60 
som ej bleknar eller blir blåbruna co/kl 60-80 
på vintern. co/kl 80-100 

co/kl 100-125 
co/kl 125-150 

Chamaecyparis lawsoniana ’Minima Glauca’ – ädelcypress
Zon: I-II. Höjd: 1 m. co/kl 20-25 
Klotformad dvärgcypress med blå- co/kl 25-30 
gröna barr. Solitär. 

Chamaecyparis nootkatensis ’Glauca’ – nutkacypress
Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m. co/kl 60-80 
Snabbväxande, kägelformad med blågröna co/kl 80-100 
barr. Solitär eller i grupper. Humusrika Sol co/kl 100-125 
lerjordar med fukt i soliga till halvskuggiga 
lägen. Tål stadsmiljö.

Chamaecyparis nootkatensis ’Pendula’ – hängcypress
Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. co/kl 60-80 
Genomgående stam och grenarna co/kl 80-100 
snett upprättväxande med små- Sol co/kl 100-125 
grenarna lodrätt hängande. Blågröna Sol co/kl 125-150 
barr. Solitär. Näringsrika jordar i ljusa lägen.



CHAMAECYPARIS, forts. Kvalitet & Storlek 

Chamaecyparis obtusa ’Nana Gracilis’ – japansk ädelcypress
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. co/kl 15-20 
Oregelbundet klot, kägelformad. co/kl 20-25 
Solitär. Lätta, fuktiga, svagt sura co/kl 25-30 
humusjordar i halvskugga.

Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’ – ärtcypress
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. 
Täta hängande grenar. Stenpartier, ljungträdgårdar. Lätt jord. Tål industrimiljö. 
Chamaecyparis pisifera ’Sungold’ – ärtcypress
Zon: I-III. Höjd: 0,6-1 m. co/kl 20-25 
Bollformigt kompakt växtsätt. Guldgula co/kl 25-30 
trådliknande barr. Väldränerad mull- och  co/kl 30-40 
näringsrik jord.

GINKGO
Ginkgo biloba – ginkgo
Zon: I-II. Höjd: 6-8 m. co/kl 80-100 
Pelarformigt växtsätt. Solitär, allé- co/kl 100-125 
träd. Fuktiga, genomsläppliga  co/kl 125-150 
humusjordar. Skyddat. Högstam co/kl 10-12 

Högstam co/kl 12-14 

JUNIPERUS
Juniperus chinensis ’Blaauw’– kinesisk en
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. co/kl 25-30 
Vasformat växtsätt. Långsamväxande. Gråblå. co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

Juniperus communis ’Green Carpet’ – en
Zon: I-IV.  co 25-30 
Liknar J. c. ’Repanda’, men är både lägre,  co 30-40 
tätare och mer långsamväxande. co 40-50 

Juniperus communis ’Hibernica’ – irländsk pelar-en
Zon: I-III. Höjd: 4-5 m. co/kl 40-50 
Tät pelar-kägelform. Blågrön-blågrå. co/kl 50-60 
Nållika barr med en silvervit rand på co/kl 60-80 
ovansidan. co/kl 80-100 

co/kl 100-125 
co/kl 125-150 

Juniperus communis ’Meyer’ – en
Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. co/kl 40-50 
Brett kägelformad. Blågröna barr med co/kl 50-60 
silvrig ton. co/kl 60-80 

co/kl 80-100 
co/kl 100-125 

Juniperus communis ’Repanda’ – en
Zon: I-VI. Höjd: 0,3 m. co 25-30 
Mörkgrön-grågrön. Marktäckare som tål co 30-40 
torra och soliga lägen. co 40-50 

Juniperus communis f. suecica – träd-en
Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m. co/kl 40-50 
Bred pelarform. Ljusgröna barr med silvrig co/kl 50-60 
undersida. co/kl 60-80 

co/kl 80-100 
co/kl 100-125 
co/kl 125-150 
Sol co/kl 125-150 



JUNIPERUS, forts. Kvalitet och storlek 

Junperus communis ’Vemboö’ E – en ’Vemboö’ E
Zon: I-IV (V). Höjd: 3-5 m. co/kl 40-50 
Mycket smal samlad pelarform. Tål co/kl 50-60 
tung snö utan att brytas sönder. co/kl 60-80 
Medelkraftig växt. Sol-halvskugga. co/kl 80-100 
Härdig. co/kl 100-125 

Juniperus horizontalis ’Blue Chip’ – amerikansk kryp-en
Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,3 m. co 25-30 
Marktäckande, blågröna barr med co 30-40 
gråaktig ton på vintern. co 40-50 

Juniperus horizontalis ’Prince of Wales’ – amerikansk kryp-en
Zon: I-IV. Höjd: 0,3 m. co 25-30 
Marktäckande. Blågröna barr. co 30-40 

co 40-50 

Juniperus x pfitzeriana ’Gold Star’ –  trädgårds-en
Zon: I-III. Höjd: 1 m. co 25-30 
Gyllengula barr på unga skott, senare ljust co 30-40 
blågröna. co 40-50 

Juniperus x pfitzeriana ’Mint Julep’ – trädgårds-en
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. co 25-30 
Bred buskform med överhängande co 30-40 
toppar. Smaragdgrön. Marktäckare. co 40-50 

co 50-60 

Juniperus x pfitzeriana ’Old Gold’ – trädgårds-en
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. co 25-30 
Låg buskform. Bronsgul. co 30-40 

co 40-50 

Juniperus x pfitzeriana ’Pfitzeriana Aurea’ – trädgårds-en
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Utbrett växtsätt. Gulgröna barr.
Juniperus x pfitzeriana ’Pfitzeriana Compacta’ – trädgårds-en
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. co 25-30 
Tätt vågrätt förgrenad. co 30-40 

co 40-50 
co 50-60 

Juniperus scopulorum ’Blue Arrow’ – röd-en
Zon: I-III. Höjd: 2-4 m. Smal pelarform. Frisk. Blå barr. 
Juniperus scopulorum ’Skyrocket’ – röd-en
Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. co/kl 50-60 
Pelarform. Blågröna barr. Vacker i grupp. co/kl 60-80 

co/kl 80-100 
co/kl 100-125 
co/kl 125-150 

Juniperus squamata ’Blue Carpet’ – himalaya-en
Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. co 25-30 
Marktäckande. Stålblå barr. Oregel- co 30-40 
bundet växtsätt.  co 40-50 

Juniperus squamata ’Blue Star’ – himalaya-en
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. co/kl 15-20 
Stålblå, silverskimrande barr. co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

Juniperus squamata ’Hunnetorp’ (Blue Swede) –  himalaya-en
Zon: I-IV. Höjd: 0,75-1,25 m. co/kl 25-30 
Brett växande, kompakt. Stålblå barr. co/kl 30-40 

co/kl 40-50 
co/kl 50-60 

LARIX 
Larix decidua – europeisk lärk
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Yngre skott, skira och ljusa. Tappar barren på vintern.
Larix kaempferi – japansk lärk
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Gröna skott med violett skimmer. Tappar barren på vintern.
Larix sibirica – sibirisk lärk
Zon: I-VII. Höjd: 15-20 m. Häck  1/2 30-50 
Yngre skott, ljusgula och glänsande. Häck  1/2 50-80 
Tappar barren på vintern. co/kl 80-100 

co/kl 100-125 
co/kl 125-150 
co/kl 3 x ompl 150-200 



METASEQUOIA Kvalitet och storlek 

Metasequoia glyptostroboides – kinesisk sekvoja
Zon: I-II. Höjd: 12-15 m. co/kl 60-80 
Pyramidalt växtsätt. Genomgående stam.  co/kl 80-100 
Mjuka barr som blir gula på hösten och faller co/kl 100-125 
av. Solitär. Mullrik väldränerad jord.  co/kl 125-150 
Soligt och lungt. Tål stadsmiljö.

MICROBIOTA
Microbiota decussata – kryptuja
Zon: I-VI. Höjd: 0,4 m. co 25-30 
Smaragdgrön med bronsfärg på vintern. co 30-40 
Långsamtväxande. Trivs i sol-halvskugga.  co 40-50 
Växer även i näringsfattig sandjord. Används i
grupplanteringar, slänter, stenpartier.

Microbiota decussata ’Sibirteppe’ E – kryptuja ’Sibirteppe’ E
Zon: I-VI.  Höjd: 0,3 m. Friskt grön färg, co 25-30 
bronsbrun under vintern. Sol-halvskugga.
växer även i näringsfattig sandjord.
E-merit: frisk. Lägre än andra kryptujor.

PICEA
Picea abies – gran
Zon: I-VIII. Höjd: 25-30 m. Häck 2/2 25-40 
Stort barrträd med genomgående kl 60-80 
stam. Trivs i sol eller halvskugga. kl 80-100 
Skall ha näringsrik jord med god kl 100-125 
vattentillgång. I grupplanteringar kl 125-150 
och till häckar. Tål kraftig  kl 150-175 
beskärning. kl 175-200 

Picea abies ’Nidiformis’ – fågelbogran
Zon: I-VI. Höjd: 0,8 m. co/kl 20-25 
Litet, lågt barrträd. Rund, flat i toppen co/kl 25-30 
(fågelbo). Långsamtväxande.  co/kl 30-40 
Trivs i sol. Solitär eller i stenpartier. co/kl 40-50 

Picea breweriana – slöjgran
Zon: I-III. Höjd: 7-9 m. co/kl 40-50 
Elegant med genomgående stam och  co/kl 50-60 
hängande kronskott. Kottarna cylinderformade,  co/kl 60-80 
ca 10 cm långa, först röda, senare gulbruna. 
Trivs i soligt läge. Solitärträd.

Picea glauca – vitgran
Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Häck 2/2 25-40 
Medelstort barrträd med genom- kl 60-80 
gående stam. Barren skiftar i blå- kl 80-100 
grått. Används som solitärträd, kl 100-125 
grupplanteringar och häckar. Tål  kl 125-150 
stadsklimat. kl 150-175 

kl 175-200 

Picea glauca ’Alberta Globe’ – vitgran
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. co/kl 15-20 
Långsamtväxande, tätvuxen, kupol- co/kl 20-25 
format växtsätt. Solitär, stenparti.

Picea glauca ’Conica’ – sockertoppsgran
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. co/kl 25-30 
Kompakt sockertoppsform. Barren co/kl 30-40 
gräsgröna. Växer långsamt. Trivs i co/kl 40-50 
soligt skyddat läge. Används som co/kl 50-60 
solitär och i stenpartier. co/kl 60-80 

Picea glauca ’Echiniformis’ – vitgran
Zon: I-V. Höjd: 0,5 m. co/kl 15-20 
Halvklotsformad dvärggran. Silvrigt grågröna  co/kl 20-25 
barr. Växer långsamt. Trivs i soligt läge. 
Används som solitär och i stenpartier.



PICEA, forts. Kvalitet och storlek 

Picea omorika – serbgran
Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. co/kl 60-80 
Kraftig, slank gran med pelarformat kl 80-100 
växtsätt. Trivs i sol-halvskugga, i  kl 100-125 
fuktigt läge, växer långsamt om det kl 125-150 
är torrt. Solitärträd, i grupp- Sol kl ompl 150-175 
planteringar och som häckar. Sol kl ompl 175-200 

Sol kl ompl 200-250 
Picea omorika ’Nana’ – liten serbgran
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. co/kl 15-20 
Bred, kägelformad gran. Får ofta flera toppar.  co/kl 20-25 
Växer långsamt och blir tät. Barren gröna co/kl 25-30 
med vita ränder. Trivs i sol. Används som 
solitär och i stenpartier.

Picea pungens Glauca-Gruppen – blågran
Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m. co/kl 50-60 
Medelstor, kraftig gran. Barren stål- co/kl 60-80 
blå, styva och spetsiga. Trivs i soligt co/kl 80-100 
läge. Används som solitär eller i Sol kl ompl 100-125 
grupper. Sol kl ompl 125-150 

Sol kl ompl 150-175 

Picea pungens (Glauca-Gruppen) ’Glauca Globosa’ – blågran
Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m. co/kl 20-25 
Liten, tät och kompakt gran. Växer  co/kl 25-30 
oregelbundet. Barren ljust blåaktiga, silver- co/kl 30-40 
färgade. Näringsrik jord. Används som solitär. 
Trivs i soligt läge och i grupplanteringar och 
i stenpartier.

Picea pungens (Glauca-Gruppen) ’Hoopsii’ m. fl. – blågran
Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m. co/kl 40-50 
Tät, kägelformad gran. Vackert och regel- co/kl 50-60 
bundet växtsätt. Snabbväxande. Barren co/kl 60-80 
tätt, blågråa, silverfärgade. Trivs i soligt läge 
i näringsrik jord. Används som solitär och i 
gruppplanteringar.

PINUS 
Pinus cembra – cembratall
Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. co/kl 30-40 
Kraftig tall, genomgående stam. co/kl 40-50 
Barren långa. Kottarna äggformiga,  co/kl 50-60 
bruna. Solitär, i gruppplanteringar, co/kl 60-80 
landskapsväxt. Tål stadsklimat. co/kl 80-100 

Pinus mugo – bergtall
Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m. co/kl 30-40 
Gles tall med styva, mörkgröna barr. co/kl 40-50 
Relativt snabbväxande. Inga större  co/kl 50-60 
krav på växtplatsen, soligt-halv- co/kl 60-80 
skuggigt läge. I grupplanteringar, Sol co/kl 80-100 
friväxande häckar eller slänter. Sol co/kl 100-125 

Pinus mugo ’Mops’ – bergtall
Zon: I-V. Höjd: 0,5-1,5 m. co/kl 20-25 
Mycket tät och lågväxande form av bergtall co/kl 25-30 
med rundat, bollformat växtsätt. Lämplig för co/kl 30-40 
stenpartier, som solitär och i grupplanteringar. 

Pinus mugo ssp. mugo (P. mugo var. mughus) - låg bergtall
Zon: I-VII. Höjd: 2-4 m. co/kl 25-30 
Bredväxande tall. Barren styva,  co/kl 30-40 
mörkgröna, sitter parvis. Inga  co/kl 40-50 
särskilda krav på växtplatsen, trivs co/kl 50-60 
i sol eller halvskugga. Används som Sol co/kl 60-80 
solitär, i grupplanteringar, häckar  Sol co/kl 80-100 
eller slänter.

Pinus mugo var. pumilio – balkanbergtall
Zon: I-VII. Höjd: 1-2 m. co/kl 20-25 
Bredväxande tall med nedliggande co/kl 25-30 
stammar, solitär, i grupper, mark- co/kl 30-40 
täckare för bl.a. slänter. co/kl 40-50 



PINUS, forts. Kvalitet och storlek 

Pinus mugo var. pumilio fk Sauherad E– balkanbergtall E
Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. co 3,5 l 
Låg bredväxande tall med många tätt
sittande grenar och kuddformat växtsätt.
E-merit: fröförökad selektion med stor jämnhet. 
Behöver inte pinceras för att förbli låg.

Pinus nigra (P. nigra var. austriaca) – svarttall
Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m. co/kl 50-60 
Växer konformad i början, senare co/kl 60-80 
rund krona, till parker och andra co/kl 80-100 
anläggningar. Tål vind och förorenad sol kl th 80-100 
luft. Sol kl th 100-125 

Sol kl th 125-150 
Sol kl th 150-175 
Sol kl th 175-200 
Sol kl th 200-225 
Större storlekar, pris på begäran. 

Pinus sylvestris – tall
Zon: I-VII. Höjd: 25-30 m. Häck 2/2 30-50 
Konisk krona och lång, rak stam. kl 50-60 
På naturtomt, skyddsplantering, tål kl 60-80 
värme och torka, ej förorenad luft. kl 80-100 

kl 100-125 
kl 125-150 
kl 150-175 

Pinus sylvestris ’Watereri’ – tall
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. co/kl 25-30 
Klotformad, tätförgrenad dvärgform. co/kl 30-40 
Till grupper, solitär, i öppna, soliga 
lägen.

TAXUS
Taxus baccata – idegran
Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m. co/kl 40-50 
Bred, rikt förgrenad, till grupper, co/kl 50-60 
solitär, klippta häckar, undervegetation. co/kl 60-80 
Tål hård beskärning. Sol-skugga. co/kl 80-100 
Tål ej salt. Sol kl ompl 80-100 

Sol kl ompl 100-125 

Taxus baccata ’Columna Suecica’ E - idegran ’Columna Suecica’ E
Zon: I-II(III). Höjd: 3-4 m. Ca 1 m bred.  
Vacker smal pelarform med frisk mörkgrön färg. Sparsamt med röda frukter. 
Taxus baccata ’Fastigiata’– irländsk idegran
Zon: I-II. Höjd: 3-6 m. 
Smalväxande, pelarformad, mörkgröna barr. 
Solitär. Sol-halvskugga. 
Taxus baccata ’Fastigiata Aurea’ – idegran
Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. co/kl 40-50 
Smalt pelarformad idegran med ljus- co/kl 50-60 
gröna barr med gul rand. co/kl 60-70 

Taxus baccata ’Repandens’ – krypidegran
Zon: I-IV. Höjd: 0,3-0,5 m. co/kl 25-30 
Växer horisontellt längs marken co/kl 30-40 
med sidogrenar i bågar. Sol-skugga. co/kl 40-50 

Taxus baccata ’Summergold’ – idegran
Zon: I-IV. Höjd: 0,6-1 m.  co/kl 30-40 
Barr med guldgul rand, flatväxande co/kl 40-50 
form. Solitär. Tål ej salt eller starkt co/kl 50-60 
sura jordar. Sol-halvskugga.

Taxus cuspidata var. nana – japansk dvärgidegran
Zon: I-V. Höjd: 0,5-1,5 m. co/kl 25-30 
Oregelbunden, rundad växtform, co/kl 30-40 
grupper, solitär. Tål kalk men inte co/kl 40-50 
salt. Sol-halvskugga.



TAXUS, forts. Kvalitet och storlek 

Taxus x media ’Farmen’ – hybrididegran
Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. Lågt utbrett växtsätt med mellangröna
barr. Till låga, klippta häckar, vindtålig.
Taxus x media ’Green Mountain’ – hybrididegran
Zon: I-V. Höjd: 1,5 m. co/kl 30-40 
Bredväxande upprätt, frisk grön co/kl 40-50 
färg. Sol-skugga. co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

Taxus x media ’Hicksii’ – hybrididegran
Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. co/kl 40-50 
Upprätt pelarformad med mörkgröna co/kl 50-60 
barr och många stora frukter. Solitär, co/kl 60-80 
grupper, häckar. Sol-skugga. co/kl 80-100 

co/kl 100-125 
Sol kl 125-150 

Taxus x media ’Hillii’ – hybrididegran
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. co/kl 40-50 
Kompakt, upprätt kägelform med mörkgröna.  co/kl 50-60 
barr. Inga frukter. Solitär, grupper, häckar.  co/kl 60-80 
Sol-skugga. kl 80-100 

kl 100-125 
Sol kl 125-150 

Taxus x media ’Viridis’ (T. x media ’Stricta Viridis’) – hybrididegran
Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. co/kl 40-50 
Smalt uppåtväxande. Växer sakta. co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

THUJA
Högväxande – pyramidformade

Thuja occidentalis – tuja
Zon: I-V. Höjd: 10-15 m. Häck 2/2 30-50 
Hög, brett pyramidformad med Häck 2/2 50-80 
genomgående stam. Mörkgröna co/kl 50-60 
fjällika barr, sol, neutral-sur jord. co/kl 60-80 

Thuja occidentalis ’Brabant’ – tuja
Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m. Häck 0/1/2 30-50 
Hög, vackert grön selektion av  Häck 0/1/2 50-80 
T. occidentalis med pyramidalt co/kl 50-60 
växtsätt. co/kl 60-80 

co/kl 80-100 
co/kl 100-125 
kl ompl 125-150 
kl ompl 150-175 
kl ompl 175-200 

Thuja occidentalis ’Fastigiata’ – pelartuja
Zon: I-V. Höjd: 7-9 m. co/kl 50-60 
Hög, slank pelarformad med något  co/kl 60-80 
krusiga toppar. Friskt gröna barr. kl 80-100 
Lämplig till smala häckar.  kl 100-125 
Sol-halvskugga. kl 125-150 

kl ompl 150-175 
Sol kl ompl 175-200 

Thuja occidentalis ’Holmstrup’ – tuja
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. co/kl 40-50 
Pyramidformat och tätt växtsätt, co/kl 50-60 
fingrenig. Friskt gröna barr, något co/kl 60-80 
bronsaktiga på vintern.  kl 80-100 
Sol. Neutral-sur jord. kl ompl 100-125 

Thuja occidentalis ’Smaragd’– tuja
Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. co/kl 40-50 
Kompakt kägelformad växt. Uppräta co/kl 50-60 
grenar med glest sittande små- co/kl 60-80 
grenar. Glänsande gröna barr. co/kl 80-100 
Sol. Neutral-sur jord. kl 100-125 

kl 125-150 
kl ompl 150-175 
Sol kl ompl 175-200 

Thuja occidentalis ’Yellow Ribbon’ – tuja
Zon: I-IV. Höjd 3-4 m. co/kl 30-40 
Kompakt, pyramidalt växtsätt.  co/kl 40-50 
Guldgula barr. co/kl 50-60 

co/kl 60-80 
co/kl 80-100 



THUJA, forts. Kvalitet och storlek 

Thuja plicata ’Excelsa’ – jättetuja
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. kl 80-100 
Spetsigt kägellikt, ganska glest växtsätt.  kl 100-125 
Grova grönglänsande barr på mörka kl 125-150 
skott. Sol-halvskugga. kl 150-175 
Neutral-sur jord. kl 175-200 

ompl kl 150-175 
ompl kl 175-200 
Sol kl th 200-250 
Sol kl th 250-300 
Sol kl th 300-350 
Sol kl th 350-400 
Sol kl th 400-500 
Sol kl th 500-600 
Stamträd th 400-500:
Högstam 4 x ompl kl 20-25 
Högstam 4 x ompl kl 25-30 
Stamträd th 500-600:
Högstam 4 x ompl kl 25-30 
Högstam 4 x ompl kl 30-35 
Högstam 4 x ompl kl 35-40 

Lågväxande 

Thuja occidentalis ’Danica’ – tuja
Zon: I-VI. Höjd: 0,5 m. Rund, tät och långsamtväxande. Små, friskt 
gröna barr, vintertid något brungröna. Sol. Neutral-sur jord.
Thuja occidentalis ’Tiny Tim’ – tuja 
Zon: I-VI. Höjd: 0,5 m. Klotformad.   co/kl 20-25 
Brungröna barr, färgas om vintern i brons.  co/kl 25-30 

co/kl 30-40 
co/kl 40-50 

Thuja occidentalis ’Little Giant’ – tuja
Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1 m. co/kl 20-25 
Klotformad. Mycket kompakt växtsätt. co/kl 25-30 
Ljusgröna barr. co/kl 30-40 

Thuja occidentalis ’Golden Globe’ – gul klottuja
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. Ljust gul, klotformig. Långsamväxande. Sol-halvskugga.
Thuja occidentalis ’Little Champion’ – tuja
Zon: I-IV. Höjd: 1 m. Klotformad. Djupgröna barr.
Thuja occidentalis ’Woodwardii’ – klottuja
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. co/kl 25-30 
Tätt, runt växtsätt. Skott flata, upp- co/kl 30-40 
rätta med mörkt gröna barr, svag co/kl 40-50 
brun färg vintertid. Sol. 
Neutral-sur jord.

THUJOPSIS 
Thujopsis dolabrata – hiba
Zon: I-III. Höjd: 9-12 m. Högt, brett co/kl 30-40 
konformat växtsätt, kraftiga utåtriktade co/kl 40-50 
grenar. Gröna barr med vit undersida. co/kl 50-60 
Sol-halv skugga. Neutral-sur jord.

TSUGA 
Tsuga canadensis – hemlock
Zon: I-III. Höjd: 7-9 m. Bred krona co/kl 40-50 
med vågräta grenar. Mörkgröna barr co/kl 50-60 
med vit undersida, hängande kottar.  co/kl 60-80 
Sol-skugga. Neutral-sur jord. co/kl 80-100 

Tsuga canadensis ’Jeddeloh’ – hemlock
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. Långsamväxande co/kl 20-25 
hemlock med trattformad fördjupning co/kl 25-30 
i mitten. Skyddade halvskuggiga lägen. co/kl 30-40 

Tsuga heterophylla fk Södra Hagunda E – jättehemlock E
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. co/kl 30-40 
Storvuxet granliknande, enstammigt co/kl 40-50 
träd med hängande skottspetsar och  co/kl 50-60 
svepande grenar. Sol-halvskugga.  co/kl 60-80 
Föredrar fuktighetshållande jord. co/kl 80-100 



Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) ´Alchymist´
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Rosa (Moyesii-Gruppen) ’Nevada’

ROSOR
Rosor i både privata och offentliga miljöer utgör oftast kronan 
på verket. Vi vill därför kunna erbjuda de bästa och mest om-

tyckta  rosorna för vårt klimat. De säljs både som barrotade och 
som inkrukade. Vi rekommenderar inkrukade rosor från april till 
oktober och barrotade rosor under resten av året. De rosor som 

främst används till naturlika planteringar samt tuffa stadsmiljöer 
finns under kapitlet Träd och Buskar.



Sortgrupper av rosor (naturligt klassificeringssystem)
Beskrivningarna är hämtade ur Lars-Åke Gustavssons Rosor för nordiska trädgårdar.
Alba-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Vit eller rosa. Doft medelstark eller stark. Sommarblommande. 
Magra till medelgoda jordar. Lite skötselbehov.
Bifera-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft stark. Remonterande eller kontinuerligt blommande. 
Medelgoda till goda jordar. Mycket skötselbehov.
Bourbon-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros (klätter- eller rabattros). Röd eller rosa (vit). Doft stark eller medelstark.
Återblommande eller engångsblommande. Goda eller medelgoda jordar. Varierande skötselbehov (mycket).
Centifolia-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Rosa, röd eller vit. Doft svag till stark. 
Engångsblommande. Medelgoda och goda jordar. Lite skötselbehov.
Centifolia Muscosa-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa, eller vit (gul). Doft medelstark eller stark (svag). 
Engångsblommande (remonterarande). Medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov (lite).
Damascena-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Rosa eller vit (röd). Doft stark eller medelstark (svag). 
Sommarblommande. Magra till medelgoda jordar. Lite skötselbehov.
Floribunda-Gruppen
Moderna rosor. Rabattros (buskros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag till medelstark. 
Kontinuerligt blommande. Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov.
Foetida-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros (klätter- eller rabattros). Gul (orangegul, orangeröd eller röd). Doft svag till medelstark. 
Engångblommande (remonterande). Magra till medelgoda jordar (goda). Lite skötselbehov (mycket).
Gallica-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft medelstark eller stark. 
Sommarblommande. Magra och medelgoda jordar. Lite skötselbehov.
Grandiflora-Gruppen
Moderna rosor. Rabattros. Rosa, orangeröd eller gul. Doft svag till medelstark. 
Kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Helenae-Gruppen
Moderna rosor. Klätterros. Ljusgul eller vit. Doft stark. Engångsblommande. 
Medelgoda och goda jordar. Varierande skötselbehov. 
Kordesii-Gruppen
Moderna rosor. Klätter- eller buskros. Röd, rosa, vit eller gul. Doft svag till stark. 
Återblommande (sommarblommande). Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov (lite).
Miniatyrros-Gruppen
Gammaldags rosor. Rabattros eller lågväxande buskros (lågväxande klätterros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. 
Doft svag (medelstark). Återblommande (engångsblommande). Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov (lite).
Moderna buskros-Gruppen
Moderna rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag (medelstark). 
Kontinuerligt blommande (remonterande eller engångsblommande). Goda jordar. Varierande skötselbehov (mycket).
Moschata-Gruppen
Moderna rosor. Buskros (låg klätterros). Röd, rosa, vit eller gul. Doft medelstark till stark (svag). 
Kontinuerligt blommande (remonterande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Moyesii-Gruppen
Moderna rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft svag. Försommarblommande (remonterande). 
Magra och medelgoda jordar (goda). Lite skötselbehov.
Polyantha-Gruppen
Moderna rosor. Rabattros. Röd, rosa, vit eller gul. Doft svag (medelstark eller saknas). Kontinuerligt blommande. 
Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Portland-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Rosa eller röd. Doft stark. Remonterande eller kontinuerligt blommande. 
Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Remontant-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft stark (medelstark eller saknas). 
Remonterande eller kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Rubiginosa-Gruppen
Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa, laxrosa eller gul. Doft svag till medelstark. 
Engångsblommande (remonterande). Magra och medelgoda jordar (bättre). Lite skötselbehov.
Rugosa-Gruppen
Moderna rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa eller vit (gul). Doft svag till stark (saknas). 
Remonterande eller kontinuerligt blommande (engångsblommande). Varierande krav på jord och skötselbehov. 
Sempervirens-Gruppen
Gammaldags rosor. Klätterros (rabattros). Vit eller ljust rosa. Doft svag till medelstark. 
Sommarblommande (kontinuerligt blommande). Goda jordar. Varierande skötselbehov.
Spinosissima-Gruppen (Pimpinellifolia-Gruppen)
Gammaldags rosor. Buskros (klätterros). Vit, rosa, röd eller gul. Doft svag till stark. 
Engångsblommande (remonterande eller kontinuerligt blommande). Magra och medelgoda jordar. Lite skötselbehov. 
Storblommiga Klätterros-Gruppen
Moderna rosor. Klätterros (buskros). Röd, rosa, gul, vit eller orange. 
Doft svag till stark. Återblommande (engångsblommande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Tehybrid-Gruppen
Moderna rosor. Rabattros (klätterros). Nästan alla blomfärger. Doft svag till stark. 
Kontinuerligt blommande (engångsblommande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.
Wichurana-Gruppen
Moderna rosor. Klätterros. Vit, rosa, röd eller gul. Doft ytterst svag till stark. Engångsblommande (återblommande). 
Medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov.



Rosor delas ofta in under tre rubriker baserat på växtsätt (artificiellt klassificerings-
system): rabattrosor, buskrosor och klätterrosor. En ros kan tillhöra mer än en rubrik. 
Vi har även listat ett antal rosor som vi rubricerar marktäckande rosor. Rosorna är i 
bokstavsordning inom respektive rubrik. Jordmån och läge kan påverka tillväxten i 
hög grad och angivna höjder är ungefärliga. Angivna zoner är riktmärken. 

Priset i listan avser barrotade rosor. 
För pris i kruka tillkommer containertillägg med 52 kr/st. ex. moms. 
Stamrosor A-kval co: dagspris.

Marktäckande rosor Höjd cm  Zon Blomfärg Doft 

Alba Meidiland® (’Meiflopan’) (Moderna Buskros-Gruppen) 70-80 III vit mkt svag 
Bassino (’Kormixal’) (Moderna Buskros-Gruppen) 40-60 III blodröd svag 
Bonica (’Meidomonac’) (Moderna Buskros-Gruppen) 80-100 V varmt ljusrosa  svag 
Fairy Dance (’Harward’) (Polyantha-Gruppen) 60-80 IV mörkt röd svag 
Fiona (’Meibeluxen’) (Moderna Buskros-Gruppen) 60-80 III mörkt röd svag 
Lovely Fairy (’Spevu’) (Polyantha-Gruppen) 40-60 III kraftigt rosa medel 
’Pink The Fairy’ (Polyantha-Gruppen) 60-80 IV mörkt rosa mkt svag 
Sommerwind® (’Korlanum’) (Moderna Buskros-Gruppen) 60-80 V rosa svag 
Swany® (’Meiburenac’) (Moderna Buskros-Gruppen) 40-60 IV vit mkt svag 
’The Fairy’ (Polyantha-Gruppen)  60-80 IV ljust rosa mkt svag 
Tommelise (’Kortenay’) (Moderna Buskros-Gruppen) 40-60 III mörkt rosa mkt svag 
’White Pet’ (Sempervirens-Gruppen) 40-60 III vit medel 
Yellow Fairy (’Poulfair’) (Miniatyrros-Gruppen)  30-50 IV gul svag 

Rabattrosor Höjd cm  Zon Blomfärg Doft 

Alexander (’Hartlex’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 III cinoberröd svag 
Allotria (’Tanal’) (Floribunda-Gruppen)  60-80 III  orangeröd mkt svag 
Amber Queen (’Harrony’) (Floribunda-Gruppen)  60-80 IV bärnstensgul medel  
Astrid Lindgren (’Pouluf’) (Floribunda-Gruppen) 80-100 III rosa medel 
Bella Rosa (’Korwonder’) (Floribunda-Gruppen) 50-70 IV mörkt rosa svag 
Bellevue (’Poulena’) (Tehybrid-Gruppen)  60-80 III aprikosgul svag 
Berleburg (’Poulbella’PBR) (Floribunda-Gruppen) 60-80 III djupt rosa medel 
Burgund ’81 (’Korgund ’81’) (Tehybrid-Gruppen)  80-100 III mörkt blodröd medel 
Carl Philip® (’Korpeahn’) (Floribunda-Gruppen) 80-100 IV mörkt blodröd medel 
Chicago Peace (’Johnago’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV aprikosrosa medel 
Dronning Margrethe (’Poulskov’) (Floribunda-Gruppen) 40-60 III ljust rosa medel 
Duftwolke (’Tanellis’) (Tehybrid-Gruppen) 60-80 III korallröd mkt stark  
Edelweiss (’Pouledel’) (Floribunda-Gruppen)  50-70 IV cremevit svag 
’Erotika’ (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV mörkt röd medel 
Europeana (Floribunda-Gruppen) 50-70 V mörkt röd svag 
Flora Danica (’Poulrim’) (Tehybrid-Gruppen) 60-80 III  aprikosorange medel 
Friesia® (’Korresia’) (Floribunda-Gruppen)  60-80 III  varmt gul stark 
Gavnö (’Poulgav’) (Tehybrid-Gruppen) 60-80 III orangeröd-gul svag 
Goldmarie (’Korfalt’) (Floribunda-Gruppen) 60-80 IV guldgul svag 
Gripsholm (’Poullug’PBR) (Floribunda-Gruppen) 50-70 III gul svag 
Gråsten (’Poulfeld’PBR) (Floribunda-Gruppen) 60-80 III vit svag 
’Hanne’ (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV mörkt röd mkt stark 
H. C. Andersen (’Poulander’) (Floribunda-Gruppen) 100-120 IV mörkt röd mkt svag 
Imperial Palace® (’Poulchris’PBR) (Floribunda-Gruppen) 30-40 III mörkt röd medel 
Ingrid Bergman® (’Poulman’) (Tehybrid-Gruppen) 60-80 III mörkt röd svag 
’Irene af Danmark’ (Floribunda-Gruppen) 40-60 III vit medel 
Kalmar (’Poulkalm’PBR) (Floribunda-Gruppen) 60-80 III aprikosrosa svag 
Karen Blixen (’Poulari’PBR) (Tehybrid-Gruppen) 80-100  III vit svag 
’Katharina Zeimet’ (Polyantha-Gruppen) 50-70 V vit medel 
Kronborg (’Poultry’PBR) (Floribunda-Gruppen) 60-80 IV mörkt röd medel 
La Sevillana® (’Meigekanu’) (Floribunda-Gruppen) 60-80 IV orangeröd svag 
La Paloma ’85 (’Tanamola’) (Floribunda-Gruppen) 50-60 IV vit medel 
Leonardi da Vinci (’Meideauri’PBR) (Floribunda-Gruppen) 60-80 III mörkt rosa medel 
Lill Lindfors® (’Poulrohill’) (Floribunda-Gruppen) 60-80 IV rosa medel  
Lilli Marleen® (’Korlima’) (Floribunda-Gruppen) 50-70 IV mörkt röd svag 
Marselisborg (’Poulreb’PBR) (Floribunda-Gruppen) 60-80 III gul medel 
’Mme A. Meilland’ (Peace®) (Tehybrid-Gruppen) 100-150 V ljust gul-rosa svag 
Nina Weibull® (’Poulwei’) (Floribunda-Gruppen) 60-80 V mörkt röd svag 
Pascali (’Lenip’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV vit svag 
Peer Gynt (’Korol’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV mörkt gul medel 
’Pussta’ (’New Daily Mail’) (Floribunda-Gruppen) 60-80 IV mörkt röd svag 



Rabattrosor, forts Höjd cm  Zon Blomfärg Doft 

’Queen Elisabeth’ (Grandiflora-Gruppen) 100-120 IV rosa svag 
’Rumba’ (Floribunda-Gruppen) 50-60 IV gulröd svag 
Schackenborg (’Pouldron’) (Floribunda-Gruppen) 60-80 III laxrosa svag 
Schneewittchen (’Korbin’) (syn. Iceberg) (Floribunda-Gruppen) 80-100 III vit medel 
Super Star (’Tanorstar’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV cinnoberröd medel 
Sofiero (’Poulsak’PBR) (Floribunda-Gruppen) 50-60 III korallrosa svag 
Solliden (’Poulmax’PBR) (Floribunda-Gruppen) 50-60 III laxrosa svag 
’Souvenir de la Malmaison’ (Bourbon-Gruppen) 60-80 III ljust rosa mkt stark 
The Mccartney Rose (’Meizeli’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 III kraftigt rosa stark 
Topkapi Palace® (’Poulthe’PBR) (Floribunda-Gruppen) 40-60 III mörkt rosa svag 
Troika (’Poultroi’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 IV rödgul-bronsgul mkt stark 
Victor Borge (’Poulvue’) (Tehybrid-Gruppen) 80-100 III orange svag 
Whisky Mac (’Tanky’) (Tehybrid-Gruppen) 60-80 II guldgul medel 

Buskrosor Höjd cm  Zon Blomfärg Doft 

’Aïcha’ (Spinosissima-Gruppen) 250-300 VI gul mkt stark 
’Alba Maxima’ (Alba-Gruppen) 250-300 VII cremevit-vit mkt stark 
’Alchymist’ (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 IV gul-orange medel 
Aloha (’Kormarcus’) (Tehybrid-Gruppen) 200-250 III rosa medel 
Bella Renaissance® (’Pouljill’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 III gul medel 
’Bicolor’ (Foetida-Gruppen) 125-150 VI orangeröd-gul svag 
’Blanc double de Coubert’ (Rugosa-Gruppen) 150-200 VII vit mkt stark 
’Celestial’ (Alba-Gruppen) 150-200 VI ljust rosa medel 
Clair Renaissance® (’Poulsyng’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 III rosa medel 
’Cristata’ (Centifolia-Gruppen) 125-150 V rosa mkt stark 
Dronningen Af Danmark(’Königin von Dänemark’) (Alba-Gr.) 100-150 IV mörkt rosa mkt stark 
’Dornröschen’ (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 V mörkt rosa medel 
’Elmshorn’ (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 IV mörkt rosa mkt svag 
’Felicité Parmentier’ (Alba-Gruppen) 100-150 V ljust rosa mkt stark 
’Feuerwerk’ (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 V orangeröd medel 
’F.J. Grootendorst’ (Rugosa-Gruppen) 150-180 VII röd saknas 
’Fru Dagmar Hastrup’ (Rugosa-Gruppen) 80-120 VI ljust rosa medel 
’Frühlingsduft’ (Spinosissima-Gruppen) 150-200 V aprikosrosa-gul mkt stark 
’Frühlingsgold’ (Spinosissima-Gruppen) 250-300 V ljust gul stark 
Gelbe Dagmar Hastrup (’Moryelrug’) (Rugosa-Gruppen) 60-80 V gul medel 
Gentle Cover® (’Poullen’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 40-50 III ljust rosa svag 
’Goldbusch’ (Rubiginosa-Gruppen) 150-200 IV gul stark 
’Golden Wings’ (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 IV svavelgul medel 
’Great Maiden’s Blush’ (Alba-Gruppen) 150-200 VI ljust rosa mkt stark 
Hampton Palace® (’Poulgret’PBR) (Floribunda-Gruppen) 40-60 III vit svag 
Hansaland (’Korhassi’) (Rugosa-Gruppen) 125-150 IV röd mkt svag 
Harlow Carr (’Aushouse’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-125 III rosa mkt stark 
Heidelberg (’Korbe’) (Kordesii-Gruppen) 200-250 IV djupt karminröd medel 
Helena Renaissance® (’Poulna’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 III ljust rosa medel 
’Henri Martin’ (Centifolia Muscosa-Gruppen) 150-200 V röd mkt stark 
’Honorine de Brabant’ (Bourbon-Gruppen) 125-150 IV ljust rosa stark 
hugonis, kinesisk gulros 200-250 VI gul svag 
’Ilse Krohn Superior’ (Kordesii-Gruppen) 200-250 III vit medel 
Isabel Renaissance® (’Poulisab’PBR) (MoB) 100-150 III mörkt röd medel 
’Ispahan’ (Damascena-Gruppen) 125-150 V rosa mkt stark 
’Jacques Cartier’ (Portland-Gruppen) 100-150 V rosa mkt stark 
Julia Renaissance® (’Poulheart’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 III ljust rosa medel 
L. D. Braithwaite® (’Auscrim’) (Moderna Buskros-Gruppen) 80-100  III mörkt röd medel 
Lichtkönigin Lucia (’Korlilub’) (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 IV gul medel 
’Louise Bugnet’ (Rugosa-Gruppen) 80-100 VI vit medel 
’Louise Odier’ (Bourbon-Gruppen) 125-150 V mörkt rosa mkt stark 
’Major’, mormorsros (Centifolia-Gruppen) 100-150 V rosa mkt stark 
’Max Graf’ (Rugosa-Gruppen) 40-60 VI rosaviolett medel 
’Mme Boll’ (Syn. ’Comte de Chambord’) (Portland-Gruppen) 80-120 V rosa mkt stark 
’Mme Hardy’ (Damascena-Gruppen) 125-150 V vit stark 
’Mme Isaac Pereire’ (Bourbon-Gruppen) 150-200 III rosa-röd mkt stark 
’Mme Pierre Oger’ (Bourbon-Gruppen) 150-200 II ljust rosa-vit medel 
’Moje Hammarberg’ (Rugosa-Gruppen) 125-150 VII rödviolett stark             
moyesii, mandarinros 150-200 VI mörkt röd svag  
’Märchenland’ (Floribunda-Gruppen) 100-150 IV laxrosa svag 
’Nevada’ (Moyesii-Gruppen) 200-300 VI rosa-vit svag 
’Officinalis’, apotekarros (Gallica-Gruppen) 80-120 VI karminröd mkt stark 
pendulina, bergros 150-200 VIII purpur svag 



Buskrosor, forts. Höjd cm  Zon Blomfärg Doft 

’Persiana’ (’Persian Yellow’) (Foetida-Gruppen) 150-200 VI mörkt gul svag 
Pink Cover® (’Poulnoz’) (Moderna Buskros-Gruppen) 50-70 III rosa mkt svag 
’Pink Grootendorst’ (Rugosa-Gruppen) 100-150 VII rosa saknas 
Pink Robusta (’Korpinrob’) (Moderna Buskros-Gruppen) 125-150 IV rosa medel 
’Poppius’ (Spinosissima-Gruppen) 200-300 VIII ljust rosa medel 
’Prairie Dawn’ (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 VI laxrosa medel 
Princess Alexandra Renaissance® (’Pouldra’PBR) (MoB)  100-150 III karminrosa mkt stark 
Queen of Sweden (’Austiger’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-125 III ljust rosa medel 
’Reine Victoria’ (Bourbon-Gruppen) 100-150 II mörkt rosa medel 
Romanze® (’Tanezamor’) (Moderna Buskros-Gruppen) 100-150 III mörkt rosa medel 
’Rosa mundi’, polkagrisros (Gallica-Gruppen) 100-125 VI röd-rosa-vit mkt stark 
’Rose de Rescht’ (Bifera-Gruppen) 100-150 V mörkt röd mkt stark 
’Salet’ (Centifolia Muscosa-Gruppen) 100-125 V rosa mkt stark 
’Schneezwerg’ (Rugosa-Gruppen) 125-150 VI vit svag 
spinosissima Plena-Gruppen (R. s ’Plena’) 150-200 VIII vit svag 
fylld pimpinellros
spinosissima var. altaica, orientalisk pimpinellros 150-200 VIII vit svag 
Sun Cover® (’Poulurt’PBR) (Miniatyrros-Gruppen) 30-50 III gul svag 
’Stanwell Perpetual’ (Spinosissima-Gruppen) 125-150 VI ljust rosa mkt stark 
’Thérèse Bugnet’ (Rugosa-Gruppen) 150-200 VI mörkt rosa medel 
Velvet Cover® (’Poulria’PBR) (Moderna Buskros-Gruppen) 40-60 III mörkt röd svag 
Westerland (’Korwest’) (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 IV kopparorange stark 
White Cover® (’Poulcov’) (Moderna Buskros-Gruppen) 40-60 III vit svag 

Engelska Austinrosor
Växer mer eller mindre som buskrosor. De flesta är remonterande. Blomorna har doft, form och charm som de gamla historiska 
rosorna.

Cottage Rose (’Ausglisten’) (MoB) 80-100 III rosa medel 
Crown Princess Margareta (’Auswinter’PBR) (MoB) 125-150 IV aprikos mkt stark   
Eglantyne (’Ausmak’PBR) (MoB) 80-100 III rosa stark 
Falstaff (’Ausverse’PBR) (MoB) 100-125 III mörkt purpur stark 
Gertrude Jekyll® (’Ausbord’) (MoB) 100-125 III mörkt rosa mkt stark 
Lady Emma Hamilton (’Ausbrother’PBR) (MoB) 100-125 III mörkt gul-orange stark 
Munstead Wood (’Ausbernard’PBR) (MoB) 80-100 IV purpurröd stark 
St Swithun (’Auswith’) (MoB) 100-125 III rosa stark 

Klätterrosor Höjd cm  Zon Blomfärg Doft 

’Blaze’ (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 200-300 IV karminröd svag 
’Chinatown’ (Floribunda-Gruppen) 100-150 IV gul medel 
’Climbing Iceberg’ (’Climbing Schneewittchen’) (Floribunda-Gruppen) 150-200 III vit svag 
’Coral Dawn’ (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 200-300 III korallrosa stark 
’Ètude’ (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 300-350 IV mörkt rosa svag 
Flammentanz (’Korflata’) (Kordesii-Gruppen) 300-400 VI karminröd svag 
’Ghislaine de Féligonde’ (Moschata-Gruppen) 100-150 IV aprikos-koppargul mkt stark 
Goldener Olymp (’Korschnuppe’) (StKl) 200-300 III koppargul svag 
’Golden Showers’ (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 250-300 III gul svag 
Goldstern (’Tantern’) (Kordesii-Gruppen) 200-300 III gul medel 
Grand Hotel (’Mactel’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 150-200 III mörkt röd svag 
helenae, honungsros 300-700 III gulvit-vit mkt stark 
’Hybrida’, fylld honungsros (Helenae-Gruppen) 300-700 III ljusgul-vit mkt stark 
Händel (’Macha’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 200-250 III ljust rosa m. rosa kant svag 
’Leverkusen’ (Kordesii-Gruppen) 200-300 V ljust gul medel 
’Lykkefund’ (Helenae-Gruppen) 300-700 III vit mkt stark 
’Maigold’ (Moderna Buskros-Gruppen) 150-200 IV guldgul mkt stark 
’Mme Plantier’ (Alba-Gruppen) 150-200 V vit mkt stark 
’New Dawn’ (Wichurana-Gruppen)  300-400  V ljust rosa medel 
Polka (’Meitosier’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 150-200 III aprikos medel 
’Polstjärnan’ 300-500 VII vit svag 
Rosenholm (’Poulover’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 200-300 III rosa svag 
Santana (’Tanklesant’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 200-250 II mörkt röd mkt svag 
Schneewalzer (’Tanrazlaw’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 150-200 III vit svag 
’Sympathie’ (Kordesii-Gruppen) 300-400 IV mörkt röd stark 
That’s Jazz (’Poulnorm’) (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 200-250 III mörkt röd medel 
’Zéphirine Drouhin’ (Bourbon-Gruppen) 250-300 III ceriserosa stark 
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FRUKT OCH BÄR
Hösten 2015 infördes benämningen Grönt  
kulturarv® som visar på sorter som är extra  

odlingsvärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Alla fruktträd som marknadsförs under varu- 

märkena E-planta eller Grönt kulturarv® är  
certifierade, alltså virusfria.

Malus domestica ’Cox’s Orange Pippin’



FRUKTTRÄD
Kvalitet och storlek 

äpple, päron, plommon, surkörsbär och sötkörsbär

Prisgrupp 1 Lågstam co 2-års 365,00
Prisgrupp 2 Lågstam co 2-års 390,00

Prisgrupp 1 & 2
Högstam 6-8 co/kl 1650,00
Högstam 8-10 co/kl 1850,00
Högstam 10-12 co/kl 2850,00
Högstam 12-14 co/kl 3750,00
Ompl 3-4-års co 20 l/kl 1290,00
Ompl 4-5-års co 20 l/kl 1750,00
Ompl 5-6-års co 40 l/kl 2100,00

E: E-märkt material - certifierat
GK: Grönt kulturarv - certifierat
c: Certifierat material - virusfritt

ÄPPLE Zon Färg Mognadstid 

Malus domestica
-- Agnes® E (’SLUBGD1377’) I-III gul bottenfärg med rosaröd täckning  aug 
--’Alice’  GK   I-IV ljusgul med röd täckfärg sep 
--’Amorosa’PBR E  GK I-IV röd täckfärg på hela äpplet okt-dec 
--’Aroma’ E  GK I-IV gul med röd täckfärg okt-dec 
--’Belle de Boskoop’ E  I-II gröngul- gul dec-mar 
--’Birgit Bonnier’ E  GK  I-IV vackert röd sep-okt 
-- Brunnsäpple (’Fröllingeäpple’) I-III gulgrön-tegelröd nov-jan 
--’Cox’s Orange Pippin’  GK   I-II gul med mattröd täckfärg nov-feb 
--’Cox’s Pomona’  GK I-IV gulvit med klarröda strimmor nov-jan 
--’Discovery’ E   I-II röd sep-okt 
-- Eldrött Duväpple (’Ildrød Pigeon’)  I djupt röd dec-jan  
--’Elstar’ c I gröngul-karminröd sep-okt  
--’Filippa’ E GK I-III gul med röda ringar nov-jan  
--’Flädie’ I-II ljusgrön-gul nov-jan  
-- Folke® E (’SLUBGD1016’) I-IV gulgrön med orangeröd täckning okt-dec  
--’Fredrik’PBR E  I-III gulgrön med orange strimmor okt-dec  
--’Förlovningsäpple’ V gul till vit, markerande punkter sep  
--’Gloster’ c I rött nov-jan  
--’Gravensteiner’ GK I-III gul nov-dec  
-- Gul Richard (’Gelber Richard’) c I-II gul nov-mar 
--’Gyllenkroks Astrakan’ E  GK I-V gröngul med ljusröd täckfärg sep 
--’Hampus’ V-VI mörkt röd, strimmig aug  
-- Höstdessert E (’Sügisdessert’)  I-IV gulgrön med rosa täckfärg sep  
--’Ingrid Marie’ E I-III gulgrön med mörkröd marmorerande täckfärg nov-jan  
--’James Grieve’ E  I-III gulgrön-gul med röda strimmor sep-nov  
--’Katja’ E  GK I-III gröngul-gul med röd täckfärg sep-dec 
--’Kim’  I gulgrön med röd täckfärg dec-mar 
--’Lobo’ c I-IV mörkröd okt-jan 
-- Lovisa® E (’SLUBGD1160’)   I-IV gröngul med röd täckfärg sep 
--’Maglemer’ I-III gul med ljusröda strimmor nov-feb 
--’Mantet’ c I-IV gul med klarröda strimmor aug  
-- Melon (’Melonenapfel’)     I-III ljusgrön, rödstrimmig dec-jan  
--’Mio’ E  GK I-III röd sep-okt 
--’Mutsu’ c I gul, svag täckfärg nov-mar 
--’Oranie’ E  GK I-V ljusgrön-gulvit sep-okt  
--’P.J. Bergius’ I-V röd Sävstaholm sep 
--’Ribston Pippin’ c I-III gul med brunröda matta strimmor jan-apr  
--’Risäter’ I-VI gul okt-nov  
--’Rubinola’PBR I-III gul med röd täckfärg okt  
-- Röd Gravensteiner(’Roter Gravensteiner’) GK I-III gul med kraftiga röda flammor nov-dec  
-- Röd James Grieve (’Redcoat Grieve’)  I-III rödstrimmig täckfärg sep-nov  
--’Rödluvan’ E GK I-VI röd sep  
-- Röd Melba E (’Melred’)  I-V röd sep-okt 
--’Signe Tillisch’  GK I-IV ljusgrön-ljusgul nov-jan 
--’Silva’ E  GK I-VI gulgrön aug-sep 
--’Stenbock’ I-V gulvit sep  



ÄPPLE, forts Zon Färg Mognadstid 

Malus domestica
--’Stor Klar Astrakan’ I-V gulvit sep 
--’Summerred’ c I-III klarröd sep-nov 
--’Sylvia’  GK I-IV gröngul med röda strimmor aug 
--’Sävstaholm’ E  GK I-VI gulvit-gulgrön med ljusröda strimmor sep 
--Transparente Blanche  GK I-V gul aug-sep 

 (’Transparente Jaune’) 

-- Trulsa® E (’SLUBGD1458’) I-IV gul med tegelröd-orangeröd täckfärg aug-sep 
--’Åkerö’ GK I-IV gulvit med ljust tegelröd täckfärg nov-feb 

PÄRON
Pyrus communis
--Alexander Lucas (’Beurré Alexandre Lucas’) I-II gul, solsidan får röd täckfärg nov-dec  
--’Augustipäron’  GK I-IV gul, tätt med små fina grönbruna prickar aug-sep 
-- Bonne Louise (’Bonne Louise d’Avranches’) c I-II gulgrön, rödbrun på solsidan sep-okt  
--’Carola’PBR E  GK I-II gulgrön, rödbrun på solsidan,  okt-dec  

stor del täcks av rost.
-- Charneu  (’Köstliche von Charneu’) c I-III gröngul med strimmor nov-dec 
--’Clapp’s Favourite’ E  GK I-II gul med kraftig karminröd täckfärg,  sep 

marmorerande breda strimmor
--’Clara Frijs’ E  GK I-III gul med nätliknande brun rost sep-okt 
--’Colorée de Juillet’ E  I-III gulgrön med brunröda strimmor aug-sep 
--’Conference’ E  GK I-II grön med fina punkter av rost nov  
--’Doyenné du Comice’ E  GK I gul med brunröd täckfärg nov 
-- Esperens Herre (’Belle Lucrative’) GK I-IV gröngul-gul sep-okt  
-- Filip (’Doyenné Boussoch’) I-II gulgrön-citrongul med grön skiftning okt-nov 
--’Fritjof’PBR E  GK I-III grön med rodnad på solsidan okt 
-- Gråpäron (’Jut’)  GK I-IV grön med med grov brun rost, mattröd solsida sep-okt  
--’Göteborgs Diamant’ E  GK I-IV grön med gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg sept 
-- Hovsta (’Hovstapäron’) I-IV gröngul solsida, orange, runda rostprickar sep  
--’Ingeborg’PBR E  GK I-III grön med fina punkter av rost sep-okt  
-- Moltke  (’Grev Moltke’)  GK I-II gul, orangeröd till violettröd, skiftning på solsidan okt 
--’Pierre Corneille’   I gulbrun med kanelbruna rostfläckar nov-dec 
-- Williams E (’Williams’ Bon Chrétien’)  I-II gul med många små punkter sep 

PLOMMON 
Prunus domestica
--’Allmänt Gulplommon’ E   I-V ljusbrun med vitt vaxöverdrag senare del sep  
--’Allmänt Rödplommon’ E  I-V röd-gulbrun mitten av aug  
-- Czar (’The Czar’)  GK I-IV mörkblå med kraftig blåvit dagg senare del aug 
--’Experimentalfältets sviskon’ E GK I-IV violettblå-svartblå med vitaktig dagg mitten-slutet av sep  
--’Herman’ E  GK I-III blåviolett med ljusblå tunn dagg skiftet jul-aug 
--’Jefferson’ I-II gul med små röda fläckar på solsidan skiftet sep-okt  
--’Jubileum’PBR E  GK I-III rödviolett, bruna prickar på gul botten mitten sep 
-- Kirke (’Kirke’s’)  I svartblå med fläckar av brun rost mitten av sep  
--’Komet’ E  I-IV lysande röd jul-aug  
--’Opal’ E  GK I-IV gul med rödviolett täckfärg, senare del aug  

blåviolett vid lagring
--’Reine Claude d’Althan’ E  GK I-II violettröd mitten-senare hälft sep 
--’Reine Claude d’Oullins’ E GK I-IV gul skiftet aug-sep  
-- Reine Claude Stor Grön  I-III gulgrön sep 

(’Reine Claude Verte’)
--’Runa Anita’ I-III violett med gulgrön botten mitten av aug  
--’Tunaplommon’ E  I-V gulgrön-gulvit skiftet aug-sep  
--’Victoria’ E  GK I-III violettröd mitten-slutet sep  
--’Violetta’PBR E  GK I-III mörkt blåviolett mitten av aug  

SURKÖRSBÄR
Mognadstiden för körsbär beror mycket på väderleken och kan variera från år till år. Därför är det svårt att ange spe-
cifika datum. Mognadstiden brukar uttryckas i veckor av körsbärstiden. De allra tidigaste mognar under den första 
veckan, under v. 3-4 de medeltidiga och under v. 6-8 de sena. Första mognadstiden infaller oftast runt midsommar i 
södra Sverige.

Prunus cerasus
--Fanal E (’Heimanns Konservenweichsel’)  I-IV mörk violettröd 6-8 
--Ostheimer (’Ostheimer Weichsel’) I-V (VI) mörkröd till svartröd 5
--Skuggmorell E (’Morello’)  GK I-VI mörkt brunröd 7-8 
--Stort Klarbär (’Grosse Glaskirsche’) I-V klarröd aug



SÖTKÖRSBÄR Zon Färg Mognadstid 

Prunus avium
--’Allmän Gulröd Bigarrå’ I-III gul med karminröd täckfärg 4 
--’Almore’ I-III mörkröd till svart 2-3 
--’Büttners Späte Rote Knorpel-
   kirsche’ E  GK I-III(IV) gul med strimmig, flammig, klarröd täckfärg 6 
--’Knauffs Riesenkirsche’ I-II violett-svart 3
--’Fryksås’ I-V ljusröd 3-4
--’Gårdebo’ E  GK I-IV mörkröd 3-1
--Hedelfinger (’Hedelfinger Riesenkirsche’) I-II svartbrun 5-6
--’Heidi’ E  GK I-III ljusgul med flammig gulröd täckfärg 4-6
--’Lapins’ E I-III mörkröd - självfertil 6-7 
--’Merton Glory’ E  I-III ljusgul med flammig klarröd täckfärg 4
--’Regina’ E  I-III mörkröd-svart 7-8
--’Sam’  c I-III(IV) violett-svartröd 5-6
--’Stella’ E  I-III mörkröd - självfertil 5-6 
--Stor Svart Biggarå   GK I-II mörkbrun-svartröd 3

(’Grosse Schwarze Knorpelkirsche’)  
--’Sunburst’ c I-III mörkröd - självfertil 6-7
--’Van’ E I-III violettröd 6-7

SPALJERADE FRUKTTRÄD  Kvalitet och storlek 

I sorter
2-års co 10 l

PELARÄPPELTRÄD 
Malus domestica
-’Arbat’, - Bolero (’Tuscan’), - ’Dzin’, - Flamenco (’Obelisk’), - Polka (’Trajan’)

co 10 l 

FAMILJETRÄD 
äpple, päron, plommon

co 10 l 

SVAGVÄXANDE FRUKTTRÄD 
Svagväxande grundstam

Lågstam co 2-års 

FRUKTBUSKAR

Prunus persica ’Frost’- persika
Zon: I-III. Stora frukter med gult saftigt fruktkött. Självfertil men
pollinering med pensel ger högre skörd. Odla mot södervägg.
Prunus persica ’Olga’- persika 
Zon: I-IV. Stora frukter med söt, lite syrlig smak. Självfertil men
pollinering med pensel ger högre skörd. Motståndskraftig mot krussjuka.
Prunus armeniaca ’Hargrand’- aprikos 
Zon: I-II. Orangeröd frukt som mognar i juli. Självfertil. Busk co 
Prunus armeniaca Nancy (’Aprikose von Nancy’) - aprikos
Zon: I-II. Orangegul frukt med röd solsida.  Busk co 
Mognar i augusti.

Prunus cerasus ’Berit’ - surkörsbär
Zon: I-V. Svagt syrligt bär. Självfertil.
Prunus cerasus ’Nordia’PBR E - surkörsbär ’Nordia’ E GK
Zon: I-VI. Liten frukt med sur smak. Mognar i augusti.  Busk co  
Självfertil.



BÄRBUSKAR

ALLÅKERBÄR Kvalitet och storlek 

Rubus arcticus ssp. x stellarticus 
i sorter: ’Anna’, ’Beata’,  Linda’, ’Sofia’  co 0,8 l 
Minst två sorter måste samplanteras för att få bär.

BJÖRNBÄR 
Rubus allegheniensis ’Sonja’ - sammetsbjörnbär
Zon: I-V. Smakrika söta bär, ganska små. Riklig skörd.
Rubus (Björnbär-gruppen) ’Black Satin’  - björnbär
Zon: I-III. Stora söta bär. Riklig skörd. Mognar sent. Taggfri.
Rubus (Björnbär-gruppen) ’Loch Ness’  - björnbär
Zon: I-II. Mycket stora söta och aromatiska bär. Taggfri. 
Rubus (Björnbär-gruppen) ’Loch Tay’PBR E - björnbär ’Loch Tay’ E
Zon: I-II(III). Söta svarta bär.Taggfri buske med tidig mognad. 
Rubus laciniatus ’Thornless Evergreen’ - flikbjörnbär
Zon: I-III. Stora svarta bär mognar i augusti-september. A-kval co
Starkväxande och taggfri.

BJÖRNBÄRSHYBRIDER
Rubus (Björnbärshallon-Gruppen) ’Tayberry’ – björnbärshallon
Zon: I-II. Korsning mellan björnbär och A-kval co 
hallon. Purpurfärgade bär i slutet av juli-augusti.

BLÅBÄR 
Vaccinium (Angustifolium-Gruppen) ’Emil’PBR E– hybridblåbär ’Emil’ E
Zon: I-V. Smaken är lik vilda co 2,0 l 
svenska blåbär. Mognad i slutet av juli och  co 3,5 l 
pågår länge. Fantastiska höstfärger.

Vaccinium (Angustifolium-Gruppen) ’Putte’PBR E – hybridblåbär ’Putte’ E
Zon: I-V. Aromatiska, söta, mörkblå bär. co  
Mognar i augusti-september. Självfertil.

Vaccinium (Angustifolium-Gruppen) ’Northblue’  – hybridblåbär
Zon: I-V. Höjd: 1-1,25 m. Hybrid mellan högväxande och lågväxande blåbär. 
Bären mognar i slutet av juli-augusti. Blå medelstora aromatiska bär. Självfertil. 
Vaccinium corymbosum – amerikanskt blåbär
i sorter: ’Berkeley,’ ’Bluecrop’, ’Darrow’, ’Earliblue’, ’Goldtraube 71’, ’Herbert’,
’Olle’®(BVa 1061), ’Reka’  

co 3,5 l 

FIKON 
Ficus carica (Adriafikon-Gruppen) ’Précore de Dalmatie’ (F. carica ’Bornholms Diamant’) – adriafikon
Zon: I. Bredväxande buske med flikiga
mörkgröna blad. Goda frukter.  Busk co 50-60 
Odlas i skyddat läge.  Busk co 80-100 

FLÄDER, STORFRUKTIG
Sambucus nigra ’Sampo’– fläder
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Busk co 
Blommar rikligt, stora svarta bär.



HALLON Kvalitet och storlek 

Rubus (Hallon-Gruppen) ’Glen Ample’ E – hallon ’Glen Ample’ E
Zon: I-III. Stora lysande röda bär i juli. Ger många skott med kraftigt upprätt växtsätt. 
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Haida’ E – hallon ’Haida’ E
Zon: I-VI. Klarröda, runda bär. Bra bärkvalitet, men lägre 
avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Mormorshallon’  – hallon
Zon: I-V. Runda söta bär i juli. Rikbärande.
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Preussen’ E – hallon ’Preussen’ E
Zon: I-V. Söta, ljusröda, aromatiska bär.  
Ganska svagt växtsätt med få rotskott.
Rubus (Hallon-Gruppen) ’Veten’ E – hallon ’Veten’ E
Zon: I-IV. Stora mörkröda kägelformade bär. A-kval co 1,0 l, nettopris
Syrliga, bra till sylt. Lättplockade. A-kval co 2,0 l

Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Autumn Bliss’ E – hösthallon ’Autumn Bliss’ E
Zon: I-II. Mörkröda, stora, avlånga bär. Saftig med syrlig smak. Mognar i september.
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Bohème’ E – hösthallon ’Bohème’ E
Zon: I-II. Runda och syrliga bär. Något mindre än R. ’Autumn Bliss’ E, men börjar 
mogna en vecka tidigare. Taggfria på skottets övre del. 
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Diana’ E – hösthallon ’Diana’ E
Zon: I-II. Aprikosfärgat bär. Sötare än de röda sorterna men mindre.  
Mognar i september. Lågväxande. 
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Elektra’ E – hösthallon ’Elektra’ E
Zon: I-II. Mörkröda saftiga bär. Mognar i september.  
Rubus (Hösthallon-Gruppen) ’Polka’PBR E – hösthallon ’Polka’PBR E
Zon: I-II. Mörkröda stora bär. Självfertil. A-kval co 1,0 l, nettopris

A-kval co 2,0 l
A-kval co 3,5 l

HASSEL 
Corylus (Hasselnöt-Gruppen) Jättenöt från Halle (’Hallesche Riesennuss’) – hasselnöt
Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Stora bruna nötter mognar i oktober. Kraftigväxande.
Corylus (Hasselnöt-Gruppen) ’Cosford’ – hasselnöt
Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Stora avlånga  Busk co 
nötter. Lättodlad och självfertil.

Corylus avellana, se avsnittet Träd och Buskar.

HAVTORN
Hippophae rhamnoides ’Julia’ E – havtorn ’Julia’ E
Zon: I-V. Apelsinfärgade bär med fin exotisk arom. Rikbärande honsort. 
Mognar i september. Måttligt starkväxande. Har inte så mycket tornar som de vildväxande.
’Svenne’ och ’Pollmix’ fungerar som ledsagare till H. rhamnoides ’Julia’ E. 
Hippophae rhamnoides ’Leikora’  – havtorn
Zon: I-IV. Guloranga bär. Rikbärande honsort. Mognar tidigt. Stora bär.
Hippophae rhamnoides ’Pollmix’  – havtorn
Zon: I-IV. Hansort. Är utvald ledsagare till  co 
H. rhamnoides ’Leikora’.

Hippophae rhamnoides Lotta® E (’BHi32415hona’)  – havtorn Lotta® E 
Zon: I-IV. Honsort. Orangefärgade avlånga bär. Mer lättplockad än övriga sorter.
Hippophae rhamnoides Svenne® E (’BHi32415hane’)  – havtorn Svenne® E 
Zon: I-IV. Hansort. Är utvald ledsagare till co 
H. rhamnoides lotta® E.



KIWIFRUKT Kvalitet och storlek 

Actinidia deliciosa ’Jenny’ – kiwi
Zon: I. Höjd: 3-4 m. Klättrar med hjälp. A-kval co
Mognar i november. Tvåkönad sort
som är självfertil.

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) – minikiwi
Höjd: 3-4 m. Klättrar med hjälp. C-vitaminrika, vindruvsstora bär utan hår. Minikiwi är skildkönade 
så det behövs både han- och honplantor för att få skörd. En hanplanta räcker till ungefär fem honplantor. 
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) Anna® (’Ananasnaja’) – minikiwi
Zon: I-V. Mognar i augusti. Pollineras av A. ’Oskar’. 
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) ’Issai’ – minikiwi
Zon: I-II. Mognar i september. Självfertil.
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) ’Oskar’ – minikiwi
Zon: I-V. Pollinerar A. anna® och A. ’Paula’. 
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) ’Paula’ – minikiwi
Zon: I-V. Mognar senare än anna. Pollineras av A. ’Oskar’.
Actinidia (Minikiwi-gruppen) ’Tage’ – minikiwi
Zon: I-V. Mycket kraftigväxande. Pollinerar A. ’Tina’.
Actinidia (Minikiwi-gruppen) ’Tina’ – minikiwi 
Zon: I-II. Mognar i slutet av september.  A-kval co 
Pollineras av A. ’Tage’. Gul höstfärg. 

Actinidia kolomikta, se avsnittet Träd och Buskar

KRUSBÄR
Ribes (Grossularia-Gruppen) Hinnonmäki gul (’Hinnonmäen Keltainen’)  – krusbär
Zon: I-VI. Små gulgröna bär som mognar tidigt.
Ribes (Grossularia-Gruppen) Hinnonmäki röd (’Hinnonmäen Punainen’)  – krusbär
Zon: I-VI. Små röda bär som mognar tidigt.

Busk co 
Stam co 

Ribes (Grossularia-Gruppen) ’Invicta’ E  – krusbär ’Invicta’ E
Zon: I-IV. Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. 
Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Är självfertil. 
Ribes (Grossularia-Gruppen) ’Jacob’ – krusbär
Zon: I-IV. Stora gulgröna bär.
Ribes (Grossularia-Gruppen) ’Martlet’ E – krusbär ’Martlet’ E
Zon: I-III. Röda bär. Annars lik R.’Invicta’
Ribes (Grossularia-Gruppen) Tatjana (’Uralski’)  – krusbär
Zon: I-IV. Gröna bär. Nästan taggfri. 
Mycket bra sort. Busk co 

LINGON 
Vaccinium vitis-idaea  – lingon
Zon: I-IV. Städsegrön marktäckare. God till sylt. Något mindre bär än de förädlade sorterna.
Vaccinium vitis-idaea ’Koralle’ – lingon
Zon: I-IV. Stora bär. Rikliga skördar. Städsegrön. 
Vaccinium vitis-idaea ’Red Pearl’ – lingon 
Zon: I-IV. Stora bär. Sprider sig med utlöpare. co 0,8 l 
Städsegrön. co 1,5 l 

Sorterna V. vitis-idaea ’Ida’, ’Linnea’, ’Sanna’ och ’Sussi’, är tillfälligt ur produktion.

MULLBÄR
Morus ’Mulle’ E – svart mullbär ’Mulle’ E
Zon: I-II(III). Vacker buske eller mindre träd busk co 
med god fruktsättning. Svarta, söta, 
aromatiska bär i juli-september. Solig växtplats.

Morus nigra – svart mullbär
Zon: I-(II). Höjd: 6-10 m. Större buske eller busk co 
mindre träd. Svartröda, syrliga bär i augusti
-september. Kräver skyddad växtplats.



RABARBER Kvalitet och storlek 

Rheum rhabarbarum – rabarber
- Barbro® E (’BRh F104’) – rabarber Barbro® E
Zon: I-IV. Raka vackra stjälkar, där nedre delen är helt rödfärgad. Tidig sort med
riklig avkastning. 
i sorter: ’Elmsfeuer’, ’Svendborg’, Victoria’, 

A-kval co 2 l
Rheum rhabarbarum ’Elmsblitz’ – rabarber 
Zon: I-VII. Starkväxande sort med vinröda A-kval co 2 l 
stjälkar. A-kval co 3,5 l

RÖDA VINBÄR
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) ’Jonkheer van Teets’ – röda vinbär
Zon I-IV. Tidig sort. Medelstora mörkröda bär.  
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) ’Rondom’ – röda vinbär
Zon I-IV. Sen sort. Medelstora-stora bär. 
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) ’Rovada’ – röda vinbär
Zon I-IV. Tidig sort. Röda stora goda bär.
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) Röda Holländska – röda vinbär
Zon I-VI. Medeltidig sort. Små bär. Härdig. Busk co 

Stam co 

SVARTA VINBÄR
Ribes nigrum ’Polar’PBR E – svarta vinbär ’Polar’PBR E
Zon I-VI. Stora bär. Mognar jämnt och tidigt. Ger hög skörd. Medelkraftigt växtsätt. Mjöldaggsresistent.
Ribes nigrum ’Storklas’ – svarta vinbär ’Storklas’ 
Zon I-VI. Stora bär, mognar jämnt, något syrliga. Ger hög skörd. Upprätt växtsätt, kraftigt grenverk. 
Mjöldaggsresistent. 
Ribes nigrum ’Öjebyn’ E – svarta vinbär ’Öjebyn’ E
Zon I-VI. Stora, tunnskaliga bär, mycket Busk co 3,5 l 
aromrik, syrlig, söt smak. Kraftigt, utbrett Busk co 5,0 l 
växtsätt, ofta överhängande. Motståndskraftig 
mot mjöldagg. 

Ribes nigrum ’Ben Gairn’ – svarta vinbär 
Zon I-V. Stora saftiga bär i klasar om 4-8. Härdig och frisk sort.
Ribes nigrum ’Ben Sarek’ – svarta vinbär
Zon I-V. Stora bär. Kompakt växtsätt. 
Ribes nigrum ’Intercontinental’PBR  – svarta vinbär
Zon I-V. Mycket stora bär.  Motståndskraftig mot mjöldagg.
Ribes nigrum ’Titania’ – svarta vinbär
Zon I-V. Stora, tunnskaliga bär. Hög skörd. Frisk sort.

Busk co  
Stam co 

VITA VINBÄR 

Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) ’Vit jätte’ E – vita vinbär ’Vit Jätte’ E
Zon: I-IV. Stora bär på långa klasar. God, frisk Busk co 3,5 l 
smak. Ger hög skörd. Mognar sent.

Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) ’Gullan’ – vita vinbär
Zon: I-V. Stora gulvita bär. Ger hög skörd. 
Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) Vita Holländska – vita vinbär 
Zon: I-VI. Stora gulvita bär. Mild Busk co 
syrlig smak. Stam co  

VINSTOCKAR 

Vitis (Labrusca-Gruppen) - labruskavin (syn. staketvin)
i sorter: ’Guna’® , ’Himrod’, ’Nordica’, ’Schuyler’, ’Spulga’, ’Sukribe’, ’Veldze’, ’Zilga’ E

Vitis vinifera - vin 
2-års i sorter: ’Boskoop Glory’, ’Pinot noir’ (Syn. Blå Burgunder),

Vitis ’Aurore’, ’Solaris’ - vin
co  
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Astrantia major

PERENNER
Perenner är fantastiska växter för varje tänkbar växtplats med sin 
mångfald av färg och form. Intresset för perenner till såväl offent-

liga som privata planteringar har kontinuerligt ökat de senaste 
åren. Perenner är fleråriga örtartade växter som vissnar ner 

varje höst (några städsegröna undantag finns), och börjar om på 
nytt till våren. Bland perennerna finner man även prydnadsgräs, 

kryddväxter och ormbunkar.



SKÖTSELRÅD
Jorden är A och O
Jordförbättra alltid ner till ca. 30 cm djup med organiskt material som torvmull, barkmull, plante-
ringsjord och/eller kompost. Det gör underverk för såväl lätta sandjordar som tunga lerjordar. 

Plantering
Ta bort allt rotogräs och grundgödsla jorden före plantering. Fortsättningsvis behöver perennerna 
en årlig tillskottsgödsling.

Plantera de låga perennerna med ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga 40-50 cm och de höga 
60-70 cm. Perennerna gör sig bäst i grupper om minst 3-5 st av varje sort. Stora, höga perenner
och prydnadsgräs s.k. solitärer kan med fördel planteras en och en. Bästa planteringstiden april-
oktober. Se till att rotklumpen är genomvattnad vid planteringen, om så behövs vattna igenom
ordentligt även några gånger efter planteringen.

Härdighet
De flesta perenner är mycket härdiga men vill inte ha våta fötter under vintern. En väldränerad 
växtplats är mycket viktigt. Om dräneringen på den tänkta växtplatsen är för dålig kan en upp-
höjd planteringsbädd rekommenderas. De flesta perennerna klarar vintern bättre om torra blad 
och stjälkar klipps bort först till våren. Nepeta, lavendel och prydnadsgräs ska aldrig klippas ner 
på hösten. Känsliga perenner kan vintertäckas med t.ex. löv och/eller granris. 

Försäljning
Perenner saluförs framförallt i 11-11,5 cm krukor, ett begränsat sortiment finns även i större  
krukstorlekar som t.ex. 3,5 l, s.k. solitärperenner. Vi kan med god framförhållning ombesörja 
framodling av perenner i valfri krukstorlek.

Förteckningen här nedan utgör vårt standardsortiment av perenner. Tänk på att många 
perenner finns i ett flertal olika ej namngivna sorter.

Inga fasta priser finns angivna p.g.a. stor variation i prisläge mellan olika namnsorter och 
krukstorlekar. Prisuppgifter lämnas på begäran. 

PERENNER
Vetenskapligt namn Svenskt namn Beskrivning Antal / m2

Achillea filipendulina’Parker´s Variety’ praktröllika Gul, 120 cm, juli-sept, ○ 4-6
Achillea millefolium ’Red Velvet’ röllika Röd, mycket härdig, 70 cm, juni-sep, ○ 4-6
Actaea racemosa  läkesilverax Vit, 140 cm, aug-sept, halvskugga, tål inte torka. 3
Actaea simplex ’Brunette’    höstsilverax Vit, 120 cm, sept-okt, halvskugga, tål inte torka. 3
Ajuga reptans ’Braunherz’ rödbladig revsuga Blå, härdig, marktäckare (15 cm), juni-juli, halvskugga. 9-10 
Alcea rosea i sorter flerårig stockros Blandade färger, 180-200 cm, aug-sept, sol. 5
Alchemilla erythropoda  rödskaftig daggkåpa Gul, mycket härdig, 20 cm, juni-aug, halvskugga. 7-9
Alchemilla mollis   jättedaggkåpa Gul, mycket härdig, 40 cm, juni-sept, halvskugga. 5-6
Anaphalis triplinervis ulleternell Vit, mycket härdig, 40 cm, juli-aug, sol. 7-8
Anemone sylvestris tovsippa Vit, mycket härdig, 30 cm, maj-juni, halvskugga. 7-9
Anemone hybrida ’Honorine Jobert’ höstanemon Vit, halvhärdig, 100 cm, sept-okt, halvskugga. 4-6
Anemone hybrida ’Königin Charlotte’  höstanemon Rosa, halvhärdig, 100 cm, sept-okt, halvskugga. 4-6
Anemone toment. ’Robustissima’ höstanemon Rosa, 80 cm, aug-okt, sol, halvskugga. 4-6
Antennaria dioica ’Rubra’ kattfot Röd, mycket härdig, 10 cm, maj-juni, sol. 12-16
Aquilegia i sorter akleja Blandade färger, 50-70 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 
Armeria maritima ’Armada Rose’ strandtrift Rosa, halvhärdig, 15 cm, maj-juni, sol. 7-8
Aruncus aethusifolius koreansk plymspirea Vit, halvhärdig, 30 cm, juni-juli, halvskugga. 7-8
Aruncus dioicus  plymspirea Vit, mycket härdig, 120 cm, juni-juli, halvskugga. 2-4
Asarum europaeum hasselört Vintergrön, halvhärdig, 10 cm, vår, halvskugga-skugga. 9-12
Aster alpinus i sorter alpaster Blandade färger, härdig, 25 cm, maj-juni, sol. 
Aster divaricatus   vit skogsaster Vit, 50 cm, sept-okt, sol-halvskugga. 4-6
Aster dumosus i sorter oktoberaster Blandade färger, 30-50 cm, sept-okt, sol. 
Aster novi-belgii i sorter höstaster Blandade färger, härdig, 40-100 cm, sept-okt, sol.
Astilbe arendsii i sorter astilbe Blandade färger, härdig, 70-100 cm, juli-aug, halvskugga.
Astilbe chinensis ’Pumila’ dvärgastilbe Violett, härdig, 30 cm, juli-sept, halvskugga. 5-6
Astrantia major   stjärnflocka Rosa, härdig, 60 cm, juni-sept, halvskugga. 4-6
Aubrieta i sorter aubrietia Blandade färger, 10 cm, april-juni, sol. 
Bellis perennis tusensköna Röd, rosa och vit, fylld, 15 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 9-12
Bergenia cordifolia ’Rotblum’ hjärtbergenia Rosa, härdig, 40 cm, sommar, halvskugga. 5-6
Brunnera macrophylla Kaukasisk förgätmigej Blå, härdig, 30 cm, maj-juni, halvskugga. 5-6
Brunnera macrophylla ’Jack Frost’PBR   kaukasisk förgätmigej  Blå, 30 cm, april-juni, halvskugga. 4-6



Calamintha nepeta  stenkyndel  Blå, härdig, 25 cm, maj-okt, halvskugga. 5-6
Campanula carpatica ’Blaue Clips’  karpaterklocka  Blå, härdig, 20 cm, juli-aug, halvskugga. 7-9
Campanula persicifolia   stor blåklocka  Blå, mycket härdig, 80 cm, juli-aug, halvskugga. 4-6
Campanula portenschlagiana   murklocka  Blå, halvhärdig, 10 cm, juni-juli, halvskugga. 7-9
Campanula poscharskyana    stjärnklocka  Blå, 20 cm, juni-sept, sol-halvskugga. 7-9
Centranthus ruber ’Albus’  flerårig pipört  Vit, 60 cm, juni-okt, sol. 5-6
Centranthus ruber ’Coccineus’  flerårig pipört  Röd, halvhärdig, 60 cm, juni-sept, sol. 5-6
Cerastium tomentosum   silverarv  Vit, härdig, 10 cm, maj-juni, sol. 5-6
Chelone obliqua  sköldpaddsört  Rosa, halvhärdig, 70 cm, aug-okt, halvskugga. 4-6
Coreopsis i sorter  höstöga  Gula nyanser, 40-60 cm, juli-sept, sol. 
Cymbalaria muralis ’Rosea’  murreva  Rosa, 5 cm, maj-sept, sol, halvskugga. 7-9
Cymbalaria pallida  storblommig murreva  Blålila, 5 cm, maj-aug, sol. 9-12
Delphinum i sorter  praktriddarspore  Blandade färger, 150 cm, juli-aug, sol. 
Dianthus barbatus  borstnejlika  Blandade färger, 40 cm, juni-juli, sol. 7-9
Dianthus deltoides ’Brilliant’  backnejlika  Röd, härdig, 15 cm, juni-juli, sol. 7-9
Dianthus (plumarius)’Marieberg’   fjädernejlika  Vit, härdig, 25 cm, juni-juli, sol.  GK 7-9
Dicentra (Rokujo-Gruppen) ’Luxuriant’  rukujohjärta  Rosa, 40 cm, maj-sept, halvskugga. 7-9
Digitalis purpurea ’Foxy’  fingerborgsblomma  Blandade färger, 80 cm, juli-aug. 5-6
Echinacea purpurea ’Alba’  solhatt, vit  Vit, halvhärdig, 100 cm, juli-sept, sol-halvskugga. 5-6
Echinacea purpurea ’Magnus’   solhatt, röd  Rosa, halvhärdig, 100 cm, juli-sept, sol. 5-6
Echinops bannaticus   blå bolltistel  Blå, halvhärdig, 120 cm, aug-sept, sol. 3-5
Epimedium rubrum  röd sockblomma  Röd, mycket härdig, 20 cm, maj-juni, halvskugga-skugga. 7-9
Epimedium versicolor ’Sulphureum’  blekgul sockblomma  Gul, härdig, 25 cm, maj-juni, skugga. 7-9
Erigeron ’Dunkleste Aller’  praktbinka  Mörklila, 60 cm, juni-aug, sol. 4-6
Erigeron glaucus ’Fru Frida Lindström’  strandbinka  Violett, mycket härdig, 45 cm, juni-juli, halvskugga-skugga.  GK 6-8
Eryngium planum  rysk martorn  Blå, 70 cm, juli-aug, sol. 4-6
Eupatorium maculatum ’Atropurpur.’   fläckflockel  Purpur, härdig, 200 cm, aug-sept, sol, halvskugga. 3
Euphorbia polychroma  gulltörel  Gul, härdig, 50 cm, maj-juni, halvskugga. 6-7
Gaillardia grandiflora ’Kobold’  kokardblomster  Röd/gul, 30 cm, juli-sept, sol. 7-9
Geranium cantabrigiense ’Biokovo’   liten flocknäva  Vit, härdig, 20 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 7-9
Geranium cantabrigiense ’Karmina’  liten flocknäva  Rosa, härdig, 25 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 7-9
Geranium endressii ’Rose Clair’  spansknäva  Rosa, 40 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 5-6
Geranium macrorrhizum    flocknäva  Röd, 30 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 5-6
Geranium magnificum  kungsnäva  Violett, härdig, 60 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 5-6
Geranium phaeum ’Album’  brunnäva  Vit, härdig, 40 cm, juni-juli, sol-skugga. 5-6
Geranium Rozanne® (’Gerwat’)  näva  Blå, härdig, 60 cm, juni-okt, sol-halvskugga. 4-6
Geranium sanguineum ’Max Frei’  blodnäva  Violett, mycket härdig, 15 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 5-7
Geum coccineum ’Borisii’  röd nejlikrot  Orange, mycket härdig, 40 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 6-8
Gypsophila paniculata  brudslöja  Vit, 100 cm, juli-aug, sol. 3
Helenium ’Moerheim Beauty’  solbrud  Röd, halvhärdig, 90 cm, juli-aug, sol. 4-6
Helleborus niger ’Chrismas Carol’  julros  Vit, 30 cm, dec-mars, halvskugga-skugga. 5-7
Hemerocallis ’Sammy Russell’  daglilja  Röd, mycket härdig, 60 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 4-5
Hemerocallis ’Stella de Oro’  daglilja  Gul, mycket härdig, 25 cm, maj-sept, sol-halvskugga. 7-9
Heuchera villosa ’Palace Purple’    lönnalunrot  Vit, mycket härdig, 60 cm, juni-sept, halvskugga. 5-6
Heuchera ’Obsidian’PBR   rödbladig alunrot  Vit, härdig, 25 cm, juni-juli, halvskugga. 4-6
Heuchera sanguinea ’Coral Forest’   blodalunrot  Röd, härdig, 60 cm, juni-sept, halvskugga. 4-6
Hosta fortunei ’Francee’  blomsterfunkia  Violett, härdig, 50 cm, juli-aug, halvskugga-skugga. 4-6
Hosta fortunei ’Gold Standard’    blomsterfunkia  Violett, mycket härdig, 40 cm, aug-sept, halvskugga-skugga. 4-6
Hosta fortunei ’Patriot’  blomsterfunkia  Violett, härdig, 50 cm, juli-aug, halvskugga-skugga. 4-6
Hylotelephium cauticola  liten kärleksört  Röd, mycket härdig, 10 cm, aug-sept, sol. 7-9
Hylotelephium ewersii   mongoliskt fetblad  Röd, mycket härdig, 15 cm, juli-aug, sol. 7-9
Hylotelephium ’Herbstfreude’   kärleksört  Röd, halvhärdig, 50 cm, aug-okt, sol. 5-7
Hylotelephium ’Matrona’      kärleksört  Rosa, halvhärdig, 50 cm, aug-okt, sol. 5-7
Hylotelephium spectabile ’Stardust’  kinesisk kärleksört  Vit, halvhärdig, 30 cm, aug-sept, sol. 4-6
Iberis semper. ’Appen-Etz’  vinteriberis  Vit, 20 cm, april-maj, sol-halvskugga. 5-7
Iris (Germanica-Gruppen) ’Ola Kala’  trädgårdsiris  Varmt gul, 70 cm, juni-juli, sol. 4-6
Iris (Sibirica-Gruppen) ’Blue King’   rabattiris  Blå, mycket härdig, 80 cm, juni-juli, halvskugga. 4-5
Kniphofia uvaria ’Grandiflora’  fackellilja  Rödgul, 80 cm, juli-sept, sol. 4-5
Lamium maculatum ’Beacon Silver’  rosenplister  Rosa, härdig, 15 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 5-6
Lamprocapnos spectabilis (Dicentra)  löjtnantshjärta  Mörkrosa/vit, 80 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 4-5
Lamprocapnos spectabilis ’Alba’  löjtnantshjärta  Vit, härdig, 80 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 4-5
Lavandula angustifolia ’Hidcote’       lavendel  Blå, halvhärdig, 35 cm, juli-aug, sol. 7-9
Lavandula angustifolia ’Munstead’  lavendel  Blå, halvhärdig, 40 cm, juli-aug, sol. 5-7
Leptinella squalida  krypkotula  Gul, halvhärdig, 5 cm, juli-aug, halvskugga. 9-11
Leucanthemum sup. ’Bröllopsgåvan’   jätteprästkrage  Vit, härdig, 50 cm, juni-aug, sol. GK 4-6
Leucanthemum superbum ’Polaris’  jätteprästkrage  Vit, enkel, 80 cm, juli-sept, sol-halvskugga. 4-6
Liatris spicata   rosenstav  Violett, halvhärdig, 60 cm, juli-sept, sol. 7-9
Ligularia dentata ’Desdemona’  klippstånds  Mörkgul, röda blad, 100 cm, aug-sept, sol-halvskugga. 3
Ligularia przewalskii  spirstånds  Gul, mycket härdig, 150 cm, juli-aug, halvskugga. 3
Lupinus x regalis i sorter  regnbågslupin  Blandade färger, halvhärdig, 50 cm, juni-aug, halvskugga. 4-5
Lychnis chalcedonica  studentnejlika   Röd, mycket härdig, 100 cm, juni-aug, sol. 4-6
Lysimachia clethroides  vitlysing  Vit, 70 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 4-5 
Lysimachia punctata  praktlysing  Gul, 70 cm, juni-aug, sol-halvskugga. 4-5
Lythrum salicaria ’Blush’  fackelblomster  Rosa, 80 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 4-6
Lythrum virgatum ’Dropmore Purple’   smalt fackelblomster  Purpur, härdig, 50 cm, juli-aug, halvskugga. 4-6
Malva alcea ’Fastigiata’  rosenmalva  Mörkrosa, 120 cm, juli-aug, sol. 4-5
Malva moschata  myskmalva  Rosa, halvhärdig, 50 cm, juni-sept, sol-halvskugga. 4-5
Meconopsis betonicifolia  blå bergvallmo  Blå, härdig, 80 cm, juni-juli, halvskugga. 4-6
Myosotis scorpioides  äkta förgätmigej  Blå, mycket härdig, 30 cm, maj-okt, halvskugga. 5-6
Nepeta racemosa ’Linghem’  bergnepeta  Blå, 30 cm, maj-juni, sol.  GK 4-6
Nepeta racemosa ’Superba’  bergnepeta  Blå, halvhärdig, 25 cm, maj-sept, sol. 4-6
Nepeta faassenii ’Walkers Low’   kantnepeta  Blå, halvhärdig, 50 cm, maj-sept, sol. 5-6
Oenothera macrocarpa  storblommigt nattljus  Gul, 15 cm, juli-sept, sol-halvskugga. 5-6
Omphalodes verna  ormöga  Blå, halvhärdig, 15 cm, maj, halvskugga-skugga. 7-9



Origanum (Laevigatum) ’Herrenhausen’  purpurmejram Purpur, 40 cm, juli-sept, sol. 6-8 
Paeonia lactiflora i sorter luktpion Blandade färger, mycket härdig, 70-90 cm, juni-juli, sol. 3-4
Paeonia festiva ’Rosea Superba’ bondpion Rosa, härdig, 60 cm, sommar, sol. 3-4
Papaver ’Beauty of Livermere’ jättevallmo Scharlakansröd, 100 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 4-5
Perovskia atriplicifolia ’Blue Spire’ perovskia Lavendelblå, 100 cm, aug-sept, sol. 1-2
Phlox douglasii ’White Admiral’ kuddflox Vit, 10 cm, maj-juni, sol. 7-9
Phlox paniculata i sorter höstflox Blandade färger, 50-90 cm, juli-sept, sol-halvskugga. 5-6
Phlox paniculata ’Ingeborg från Nybro’ höstflox Vit, mycket härdig, 90 cm, juni-juli, sol-halvskugga.  GK 5-6 
Phlox paniculata ’Morfar Albert’  höstflox Rosa, 90 cm, juli-aug, sol. GK 5-6
Phlox stolonifera i sorter krypflox Blandade färger, 15 cm, maj-juni, sol. 7-9
Phlox subulata i sorter mossflox Blandade färger, 15 cm, maj-juni, sol. 5-7
Physostegia virginiana ’Rosea’ drakmynta Ljust rosa, 50 cm, juli-okt, sol-halvskugga. 4-6
Polemonium caeruleum blågull Blå, mycket härdig, 80 cm, maj-juni, halvskugga. 4-6
Primula i sorter bollviva Halvhärdig, 25 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 
Primula veris gullviva Gul, 30 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 7-9
Pulmonaria saccharata ’Mrs Moon’ broklungört Purpur, härdig, 25 cm, april-maj, halvskugga-skugga. 6-8
Pulmonaria ’Sissinghurst White’ lungört Vit, vitbrokiga blad, 25 cm, april-maj, sol-skugga. 6-8

Årets perenn 2019
Purpurmejram
Origanum laevigatum ’Herrenhausen’
• Blomningstid juli-september

• Höjd 30 - 40 cm

• Trivs bäst i full sol och väldränerad jord

• En favorit bland fjärilar, bin och humlor

•  Användningsområdet är brett. Platsar i praktfulla
rabatter, som kantväxt, elegant marktäckare,
i köksträdgården och i kruka.
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Pulsatilla vulgaris  backsippa Violett, härdig, 20 cm, april-maj, sol. 7-9
Rodgersia pinnata fingerrodgersia Ljusrosa, 50-100 cm, juni-juli, sol-skugga. 3
Rodgersia podophylla ’Rotlaub’ bronsrodgersia Gulvit/rödbruna blad, 120 cm, juli-aug, halvskugga-skugga. 3
Rudbeckia fulg. var. sulliv. ’Goldsturm’ strålrudbeckia Gul, halvhärdig, 70 cm, juli-sept, sol. 4-6
Rudbeckia laciniata ’Goldquelle’ höstrudbeckia Gul, fylld, 80 cm, juli-okt, sol-halvskugga. 4-6
Sagina subulata sylnarv  Vit, halvhärdig, 5 cm, juni-juli, halvskugga. 7-9
Salvia nemorosa i sorter stäppsalvia Blåviolett, 40-60 cm, juni-juli, sol. 4-6
Saponaria ocymoides liten såpnejlika Rosa, halvhärdig, 20 cm, juni-juli, sol. 5-6
Saxifraga arendsii ’Peter Pan’ rosenbräcka Röd, halvhärdig, 10 cm, maj-juni, halvskugga. 7-9
Saxifraga umbrosa ’Clarence Elliott’ skuggbräcka Rosa, härdig, 20 cm, juni-juli, sol-skugga. 7-9
Scabiosa caucasica ’Kompliment’ höstvädd Blålila, 60 cm, juli-okt, sol. 5-7
Sempervivum mix taklök Rosa, härdig, 10 cm, juli-aug, sol. 9-12
Sidalcea oregana ’Brilliant’ trädgårdsmalva Mörkrosa, 70 cm, juli-aug. 6-7
Solidago ’Strahlenkrone’ gullris Gul, mycket härdig, 60 cm, juli-aug, sol. 4-6
Stachys byzantina ’Big Ears’ lammöra Lilarosa, 30 cm, sol. 7-9
Stachys byzantina ’Silver Carpet’ lammöra Ej blommor, mycket härdig, 15 cm, sol. 7-9
Stachys macrantha ’Superba’ praktbetonika Lilarosa, 50 cm, juni-juli, sol. 4-6
Tanacetum cocc.’Robinson´s Pink’ rosenkrage Rosa, härdig, 70 cm, juni-aug, halvskugga. 4-6
Thalictrum minus ’Rospiggen’  stor kustruta Gul, 130 cm, juni-juli, sol-halvskugga.  GK 6-7
Thalictrum rochebrunianum skuggviolruta Violett, 150 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 6-7
Thymus serpyllum ’Pink Chintz’   backtimjan Rosa, härdig, 5 cm, juni-juli. 7-9
Tiarella cordifolia spetsmössa Vit, härdig, 20 cm, maj-juni, halvskugga-skugga. 5-6
Trollius europaeus smörboll Gul, 60 cm, maj-juni, sol-halvskugga. 4-6
Veronica longifolia ’Blauriesin’ strandveronica Mörkt lilablå, 90 cm, juli-sept, sol. 4-6
Veronicastrum virg. ’Lavendelturm’  kransveronika Blå, 150 cm, juli-sept, sol-halvskugga. 4-5
Vinca minor  vintergröna Blå, härdig, 10 cm, maj-juni, halvskugga-skugga. 7-9
Vinca minor ’Elise’ vintergröna Vit, 10 cm, maj-juni, halvskugga-skugga. 7-9
Vinca minor ’Atropurpurea’ vintergröna Purpur, härdig, 10 cm, maj-juni, halvskugga-skugga. 7-9
Viola cornuta ’Molly Sanderson’ bukettviol Svart, halvhärdig, 15 cm, juni-aug, halvskugga. 7-9
Waldsteinia ternata waldsteinia Gul, härdig, 20 cm, maj-juni, sol-skugga. 7-9
Yucca filamentosa palmlilja Vit, 150 cm, juli-aug. 3

Kryddväxter
Allium schoenoprasum gräslök Violett, härdig, 25 cm, juni-aug, sol. 9-12
Allium ursinum ramslök Vit, 25cm, april-maj, sol-halvskugga. 8-10
Artemisia abrotanum åbrodd Ljusgul, 100cm, juli-okt, sol. 3-4
Artemisia absinthium malört Gul, halvhärdig, 70 cm, juli-sept, sol. 3
Artemisia dracunculus           dragon Ej blommor, halvhärdig, 50 cm, sol. 5-6
Cynara cardunculus ’Herrgårds’  kronärtskocka Violett, mindre härdig, 150 cm, aug-okt, sol. 2
Hypericum perforatum           äkta johannesört Gul, härdig, 40 cm, juli-sept, halvskugga. 5-6
Hyssopus officinalis isop Blå, härdig, 40 cm, juli-aug, sol. 5-6
Levisticum officinale libbsticka Ljusgul, 150 cm, juli-aug, sol. 3
Melissa officinalis       citronmeliss Ej blommor, halvhärdig, 70 cm, halvskugga. 4-5
Mentha villosa ’Moroccan’  marockomynta Vit, halvhärdig, 50 cm, juli-aug, sol. 4-5
Monarda ’Beauty of Cobham’ temynta Rosa, halvhärdig, 80 cm, juli-aug, sol. 4-5
Origanum vulgare ’Compactum’ kungsmynta (oregano) Rosa, härdig, 15 cm, aug-sept, sol. 5-6
Petroselinum crispum persilja, krusbladig Grön, halvhärdig, 50 cm, juli-aug, sol. 5-7
Petroselinum Foliosum-Gruppen persilja, slätbladig Grön, halvhärdig, 40 cm, juli-aug, sol. 5-7
Rosmarinus officinalis  rosmarin Blå, härdig, 60 cm, juni-juli, sol. 3-4
Salvia officinalis        kryddsalvia Violett, halvhärdig, 50 cm, juni-aug, sol. 5-6
Satureja montana vinterkyndel Violett, härdig, 30 cm, aug-sept, sol. 7-9
Thymus vulgaris ’Compactus’ kryddtimjan Violett, halvhärdig, 20 cm, juli-aug. 7-9
Thymus citriodorus i sorter citrontimjan Blandade färger, 15 cm, juli-aug, sol. 7-9

Ormbunkar
Athyrium filix-femina majbräken Flikiga, gröna blad, 80 cm, sol-skugga. 4-5
Dryopteris erythrosora   blodbräken Ej blommor, härdig, 50 cm, skugga. 4-6
Dryopteris filix-mas träjon Ej blommor, mycket härdig, 90 cm, skugga. 4-5
Matteuccia struthiopteris strutbräken Ej blommor, mycket härdig, 100 cm, skugga. 3-5
Onoclea sensibilis  pärlbräken Ej blommor, halvhärdig, 50 cm, skugga. 7-9

Prydnadsgräs
Briza media darrgräs Gulbrun, 20-40 cm, juni-juli, sol-halvskugga. 7-9
Calamagrostis acutifolia ’Karl Foerster’  tuvrör Brun, härdig, 180 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 3
Calamagrostis acutifolia ’Overdam’ tuvrör Brun, härdig, 150 cm, juli-aug, sol-halvskugga. 3-4
Carex morrowi ’Ice Dance’ japnsk starr Brun, halvhärdig, 30 cm, april-maj, halvskugga. 6-8
Cortaderia selloana ’Pumila’ pampasgräs Halvhärdig, 150 cm, höst, sol. 2-3
Festuca gautieri               björnsvingel (björngräs) Ej blommor, härdig, 15 cm, juni-juli, sol. 7-9
Festuca glauca ’Elijah Blue’ blåsvingel Blå, halvhärdig, 20 cm, juni-juli, sol. 7-9
Helictotrichon sempervirens silverhavre Gul, härdig, 60 cm, juli, sol. 4-5
Koeleria glauca tofsäxing Grön, blågröna löv, 30 cm, juni-aug, sol. 7-9
Luzula nivea silverfryle Vit, härdig, 40 cm, juni-juli, halvskugga. 6-8
Luzula sylvatica storfryle Brun, härdig, 30 cm, juni-juli, skugga. 5-7
Miscanthus sinensis ’Flamingo’   glansmiskantus Purpur, härdig, 180 cm, aug-okt, sol. 3
Miscanthus giganteus   elefantmiskantus Ej blommor, härdig, 250 cm, sol. 2
Miscanthus sinensis ’Malepartus’  glansmiskantus Röd, härdig, 180 cm, sept-okt, sol. 3
Miscanthus sinensis ’Strictus’  glansmiskantus Ej blommor, härdig, 160 cm, sol. 3
Molinia caerulea ’Dauerstrahl’ blåtåtel Brun, 30/80 cm, aug-okt, sol, halvskugga-skugga. 3-5
Molinia caer. ssp. aru. ’Karl Foerster’  jättetåtel Brun, mycket härdig, 180 cm, aug-sept, halvskugga. 3-5
Molinia caer. ssp. aru. ’Transparent’ jättetåtel Grön, mycket härdig, 180 cm, aug-sept, halvskugga. 3-5
Panicum virgatum ’Heavy Metal’ jungfruhirsh Rödbrun , blågrå blad, 100 cm, juli-sept, sol. 4-5
Pennisetum alopecuroides ’Hameln’ lampborstgräs Vit, halvhärdig, 50 cm, aug-okt, sol. 5-6
Phalaris arundinacea ’Picta’ randgräs Vit, härdig, 100 cm, juli-aug, halvskugga. 3-4
Sesleria autumnalis  höstälväxing Vit, härdig, 40 cm, aug-okt, halvskugga. 5-6
Sesleria heufleriana vårälväxing Brun, härdig, 50 cm, april-maj, halvskugga. 5-6
Sesleria nitida  glansälväxing Vit, härdig, 50 cm, maj-juni, halvskugga. 5-6
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TILLBEHÖR
Vi erbjuder ett stort sortiment av diverse tillbehör som 

underlättar vid plantering och anläggning av gröna miljöer. 
Detta hjälper dig som kund då du kan hämta allt du behöver 

tillsammans med växterna. 



TILLBEHÖR

TRÄSTÖR  Längd Ø  

Trästör tryckimpregnerat 150 cm 5 cm 
Trästör tryckimpregnerat 150 cm 7 cm 
Trästör tryckimpregnerat 200 cm 5 cm 
Trästör tryckimpregnerat 250 cm 7 cm 

Trästör obehandlat 150 cm 5 cm 
Trästör obehandlat 150 cm 7 cm 
Trästör obehandlat 200 cm 5 cm 
Trästör obehandlat 250 cm 7 cm 

FIXERINGSTRIANGEL Längd  

Galvaniserad metall för uppbindning. 3-set 45 cm 
Galvaniserad metall för uppbindning. 3-set 70 cm 

UPPBINDNING Längd  Bredd 

Sadelgjord av juteväv  25 m 6 cm 
Kedjeuppbindare  25 m  2,5 cm 
Rainbow hålad med söljor  25 m  2,5 cm 
Bilbälte 50 m  5 cm 

GNAGSKYDD  Höjd 

Plastspiral  100 cm 
Antiknabb  80 cm 
Antiknabb  100 cm 
Antiknabb  120 cm 

BEVATTNINGSSÄCK
Bevattningssäck, Treegator ®, kon
Bevattningssäck, Treegator ®, ring

Exempel på träduppbindning



En av marknadens 

bästa 

planteringsjordar!

FLYINGE PLANTJORD
En mycket bra plantjord med långtidsverkan-
de gödsel.  Innehåller även en extra järngiva 
och oxywet, ett vätmedel som ger jorden extra 
fuktighetshållande effekt.  Flyinge Plantjord 
kan du använda till nästan all slags plantering. 
Innehåller 50 liter.

Längd Ø  

Bambukäpp 122 cm 10-12  mm
Bambukäpp 152 cm 12-14 mm
Bambukäpp 183 cm 12-14 mm
Bambukäpp 213 cm 15-17 mm

Längd   Ø 

Bindslang  200 m  2,5 mm 
Bindslang  100 cm  4,0 mm 

Längd  Bredd 

Trädspik + platta 
Fiberduk, 68 g/m2  50 m 2 m 
Fiberduk, 125 gr/m2  100 m  2 m 
Finns att köpa som metervara 

VI HAR ÄVEN:
· Barkmull
· Täckbark
· Pinjebark
· Toppdress
· Torvmull
· Gödsel
· Gräsfrö
· Färdig gräsmatta
· Bevattning

med mera



Välkommen till ett riktigt Gardencenter!
Här finner du det mesta för att få en vacker trädgård och  

vår kunniga personal ger dig svar på dina frågor. Vi kan det här 
med växter och vi levererar kunskap, kvalitet och service!

Välkommen till vårt mysiga café i anslutning  
till vårt Gardencenter!

Vi serverar fika och lunch i en härligt avslappnad miljö.  
Vi erbjuder olika sorters hembakade kakor och kaffe,  

samt mackor, sallader, pajer m.m. Vi har även Take Away.



Holmbyvägen 57, 247 47 Flyinge
www.flyingeplantshop.se · info@flyingeplantshop.se

046-642 10




