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PERENNER
Med perenner skapar du snabbt färdiga miljöer som 
bjuder på blomrikedom och oändlig färgvariation. 
Glöm inte bladverkets alla olika färger och former 
som gör perennerna vackra även när de inte blommar. 
Många perenner har även vackra vinterståndare. 

Det finns perenner för alla lägen och jordar, men de 
allra flesta växer bäst på väldränerade jordar då de 
ofta är känsliga för vinterfukt. Bäst övervintrar de 
under ett rejält snötäcke och känsliga sorter kan 
behöva täckas med t ex granris mot barfrost i landets 
snöfattiga delar. Då Norrland ofta har snörika och 
stabila vintrar klarar sig perenner generellt bra långt 
upp i landet. 

Ett ordentligt förarbete ligger till grund för en lyckad 
 etablering. Anlägger man ytor under träd är det 
viktigt att vara varsam så trädens rötter inte skadas. 
Här kan det ofta vara bra att istället för att gräva för 
djupt hellre lägga på ett tunt lager jord. 

Har man god framförhållning är det fördelaktigt att 
förbereda växtplatsen med jordförbättring under 
hösten för att jorden under vintern skall få tid att 
sjunka på plats. På våren planteras perennerna som 
då hinner etablera sig väl innan nästa vinter. Vid 
planteringen är det viktigt att trycka till  jorden runt 
rotklumpen så att rötterna får kontakt med den 
omgivande jorden och kan rota ut ordentligt och 
härmed undvika uppfrysning. Efter etableringen 
gäller det framförallt att vattna vid behov samt rensa 
ogräs. Jorden bör vid ny anlägg ning vara fri från 
rotogräs samt förbättrad med organiskt material, 
helst kompost eller väl brunnen stallgödsel för att få 
upp mullhalten. 

Det viktigaste att tänka på vid anläggning med 
perenner är att välja rätt sort för rätt växtplats. 
Perenner som inte trivs har svårt för att breda ut sig 
varpå ogräs lätt får fäste. Låt ståndort och läge avgöra 
valet av perenn! Felaktigt växtval ger sämre resultat 
och leder oundvikligt till ökade kostnader, både för 
skötsel och kompletteringar. 

En del marktäckare har fördelen att vara vinter- eller 
städsegröna vilket förlänger deras säsong. De kan 
dessutom fånga upp en del av de löv som faller och 
yr runt under höst och tidig vinter. Löven bryts sedan 
ner under perennernas skyddande bladverk. 

HÄRDIGHETSSYSTEM FÖR PERENNER

Istället för den geografiska zonkartan anges härdigheten 
för perenner genom ett bokstavssystem. Systemet togs 
fram för ungefär 40 år sedan och 2021 lanserades det en 
uppdaterad version av det befintliga bokstavssystemet. 
Härdighetssystemet beskriver hur säkert en perenn 
övervintrar och om det krävs en väldränerad, skyddad 
växtbädd. 

Växten är tålig och övervintrar bra

A Övervintrar pålitligt
A* Övervintrar pålitligt i väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats

B Övervintrar vanligtvis
B* Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder

C Övervintrar ibland
C* Övervintrar ibland i väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter

D Övervintrar inte



ACAENA

En låg liten marktäckare som snabbt breder ut sig genom utlöpare. Bladen sitter parvis, är rundade, 
grovt tandade och grönbruna till bruna. Blommorna är vita men ganska oansenliga och kommer i juli. 
Det är de taggiga fröställningarna som visar sig under sensommaren som är växtens främsta  attribut. 
Jorden måste vara mycket väldränerad, särskilt vintertid. Fullt soliga lägen. Passar till fogar i glesa 
stenläggningar, på murar eller liknande miljöer. 

- microphylla ’Kupferteppich’ brun taggpimpinell vit 10 juli A 35

ACONITUM

Stormhattar är långlivade, klassiska perenner med hjälmlika blommor i blått eller vitt. De växer på 
 kraftiga, upprätta stjälkar och ger en bra ryggrad till moderna såväl som mer gammaldags rabatter. 
Höjden varierar mellan 80–150 cm, där de högsta kan behöva bindas upp. Blomningen infaller 
beroende på sort under juli-september. Stormhatten växer bäst i en näringsrik trädgårdsjord som är 
relativt fuktig, särskilt under våren. I alltför torra jordar drabbas stormhatten lätt av mjöldagg vilket 
leder till bladfall. Kraftiga bladlusangrepp kan även förekomma.

- x cammarum ’Spark’s Variety’ trädgårdsstormhatt violettblå 130 juli-aug A 35

- carmichaelii ’Arendsii’ ametiststormhatt mörkblå 90 sep-okt A 35

- napellus ’Album’ äkta stormhatt vit 100 juli-aug A 35

ACHILLEA

Släktet hör till de korgblommiga växterna och har många små blommor i stora flata blomställningar 
som ger ett tätt intryck i rabatten. Blomfärgerna går naturligt åt gult eller vitt, men numera finns 
förädlade sorter i flera olika färger. Bladen är finflikiga, grågröna till silverskimrande och växtsättet 
är upprätt. Växten kräver normalt inte stöd. Föredrar en väldränerad jord i soliga lägen och tål en 
hel del torka. Är jorden för näringsrik blommar den sämre. Passar i stenpartier, såväl som i blandade 
perennplanteringar där den lyser upp och ger en vacker vintersiluett. Utmärkt snittblomma som även 
kan torkas. 

- ’Coronation Gold’ röllika guldgul 80 juni-okt A* 35

- ‘Little Moonshine’ röllika gul 50 juni-sep A* 35

- filipendulina ’Parker’s Variety’ praktröllika guldgul 120 juni-sep A* 35

- millefolium ‘Apfelblute’ röllika lila-rosa 60 juni-sep A* 35

- millefolium ‘Apricot Delight’ röllika aprikos-rödrosa 60 juni-sep A* 35

- millefolium ‘Cerise Queen’ röllika rosa-röd 60 juni-sep A* 35

- millefolium ‘Paprika’ röllika röd 60 juni-sep A* 35

- millefolium ’Red Velvet’ röllika sammetsröd 70 juni-sep A* 35

- ptarmica var. multiplex 'The Pearl' vitpytta vit 60 juni-aug A* 35

- ’Terracotta’ röllika brunorange, gul 90 juni-aug A* 35

- ’Walther Funcke’ röllika orangeröd, gul 70 juni-juli A* 35

ACTAEA (Cimicifuga)

Större höstblommande perenn med vackra, sammansatta blad i grönt eller rött. De vita, doftande 
blommorna är samlade i en axlik ställning som sitter på höga stjälkar. Utmärkt solitär i såväl rabatter 
som woodland. Gör sig även bra i grupp. Tål inte torka och kräver en fuktighetshållande, mullrik jord 
i sol-halvskugga samt kontinuerlig gödsling. Vårplantering. 

- cordifolia spjutsilverax vit 120 aug-sep A 50

- simplex ’Brunette’ höstsilverax vit 180 sep-okt A 50

- simplex ’Pink Spike’ höstsilverax ljusrosa 170 sep-okt A 50

PERENNER

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c

PERENNER

De flesta perenner levereras vanligen i A-kvalitet i kruka (A-kval C), 
krukorna är då i regel 9 eller 11 cm. Önskas andra sorter i solitärkval-
itet, dvs krukstorlek 2 liter eller större, kan vi som regel lösa detta, 
förutsatt att de beställes i god tid. För leverans i augusti-september 
måste vi ha beställningen senast 1 april. 
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AGERATINA

En buskigt växande perenn med vackert chokladbruna till rödlila blad. Odlas främst för de vackra 
bladen, men blommar i södra Sverige under september-oktober med små vita blommor. Härdig 
till mellansverige på dränerade jordar. Hinner sällan blomma i mellersta Sverige. Sorten är relativt 
torktålig och placeras soligt i väldränerad jord, där den bör skyddas från vinterväta. Växten återfanns 
tidigare i släktet Eupatorium.

- altissima ’Chocolate’ rostflockel vita 120 sep-okt C 50

AJUGA

En mycket låg, ca 15 cm hög, marktäckande perenn som kvickt piper iväg med sina utlöpare och 
täcker marken bra. De flesta sorterna är röd- eller brokbladiga och har blå, upprätta blomställningar 
under juni. Bladen behålls under vintern. Jorden bör vara fuktighetshållande, särskilt i soliga lägen, 
även om växten klarar det mesta. Placeras i sol-halvskugga. Rödbladiga sorter mattas lätt om läget 
är för skuggigt. Överblommade blomstänglar kan med fördel klippas bort.

- reptans ’Atropurpurea’ revsuga blå 15 juni A 35

- reptans ’Braunherz’ revsuga blå 15 juni A 35

- reptans ’Burgundy Glow’ revsuga blå 10 maj-juni A 35

- reptans ’Catlin’s Gigant’ revsuga violettblå 20 maj-juni A 35

- reptans ’Rosea’ revsuga rosa 15 maj-juni A 35

- reptans ’Valfredda’ (’Chocolate Chip’) revsuga blå 10 juni-juli A 35

ALCEA

Stockrosorna hör till de klassiska växterna. De har höga, ogrenade och ganska stadiga stjälkar med 
enkla eller fyllda blommor i flera glada färger. Blommorna kan man glädjas åt under juli-september. 
De är egentligen tvååriga, men kan luras till att övervintra om man skär av blomstängeln innan blom-
ningen är över. De självsår sig ganska lätt och föredrar soliga, skyddade lägen. Jorden bör vara fuktig 
och näringsrik, även om växten har ett djupt rotsystem. På magra, torra jordar drabbas de lätt av 
stockrosrost, vilket avhjälps genom förebyggande gödsling och vattning samt att alla angripna blad 
tas bort och bränns. Stockrosen gör sig bäst intill en husvägg eller högre mur där den inte är så 
vindutsatt.

- rosea ’Nigra’ stockros mörk purpur 180 aug C* 40

- rosea plenIflorA gul stockros gul, fylld 200 juli-sep C* 40

- rosea plenIflorA orAnge stockros orange, fylld 200 juli-sep C* 40

- rosea plenIflorA rosA stockros rosa, fylld 200 juli-sep C* 40

- rosea plenIflorA röd stockros röd, fylld 200 juli-sep C* 40

- rosea plenIflorA VIt stockros vit, fylld 200 juli-sep C* 40

ALCHEMILLA

Daggkåpan är en av våra mest tacksamma perenner. Stora, blågröna, handflikiga blad där ”dagg” 
samlas till vackra droppar. Till detta kommer de fluffiga, limegula blommorna som verkligen lyser när 
den placeras i skuggiga lägen. Blomningen sker under juni-september. Daggkåpan klarar i princip alla 
jordar som inte är alltför torra och magra. Tål allt från sol till skugga. En utmärkt marktäckare som 
även passar som vävarväxt i perennrabatter. Klipp eller dra bort överblommade blomstänglar så ser 
växten fräschare ut och kan ge en andra blomning. Därmed undviks även självsådd, som kan vara 
besvärande. Bra snittblomma som fyller fint i buketter. 

- alpina fjällkåpa gröngul 15 juli-sep B 30

- epipsila liten praktdaggkåpa gröngul 30 juni-sep A 35

- erythropoda rödskaftig daggkåpa gröngul 15 juni-sep B 30

- mollis jättedaggkåpa gröngul 40 juni-sep A 35

AGASTACHE

En upprättväxande och stadig perenn med grålila, axlika borstar ur vilka läpplika violetta blommor 
tittar fram. Bladen är något liknande brännässlans, men doftar liksom hela växten härligt av anis. 
Blommar rikligt från juli-september och besöks flitigt av fjärilar. Står sedan stadigt under större delen 
av vintern med en vacker vintersiluett och är omtyckt av fåglar. Jorden bör vara väldränerad, särskilt 
vintertid och läget soligt. Tål torka och förstörs inte av regn. Anisörten passar utmärkt som bas i 
blandade perennrabatter då den ger stadga och färg under lång tid. Är relativt kortlivad men självsår 
sig.

- ’Black Adder’ anisört purpurlila 90 juli-sep B* 35

- ’Blue Fortune’ anisört violettblå 90 juli-sep B* 35

- ‘Crazy Fortune’ anisop blåviolett/vitvariegerade blad 60 juli-sep B* 35

- rugosa ‘Little Adder’ koreansk anisisop blåviolett 50 juli-sep B* 30

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c
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ALLIUM

Egentligen en lökväxt, men odlas även i kruka. Har en mer eller mindre stark doft av lök. De flesta 
sorterna blommar under våren eller försommaren och har ofta den egenheten att bladen utvecklas 
innan blomningen och vissnar ner före eller precis i samband med blomningen. Gräslöken utgör dock 
ett undantag och behåller de smakliga bladen sommaren igenom. Optimalt är om jorden är lätt fuktig 
under våren för att sedan torka upp rejält under sommar, höst och vinter. Tål de flesta lägen men inte 
extrema jordar i sol. (Se vidare under avsnittet Lök).

- ‘Medusas Hair’ prydnadslök violett 50 juli-sep A 35

- ‘Millenium’ trädgårdskantlök rosa-violett 30 juli-aug A 35

- schoenoprasum gräslök lila 25 juli-aug A 30

- tuberosum kinesisk gräslök vit 40 juli-aug A* 30

- ursinum ramslök vit 20–30 apr-maj A* 35

ANAPHALIS

Bildar täta bestånd av först upprätta, senare något överhängande, skott med silverskimrande grå-
gröna blad. Blommorna är vita, hårda och papperslika, tätt sittande i en upprätt flat kvast. Blommar 
från juli-september och passar bra att torka. Växer i de flesta jordar som inte är alltför tunga. Läget 
bör vara soligt, men lätt skugga fungerar också. Högt kalkinnehåll i jorden ger bladverket mer 
lyster. Utmärkt kantväxt som även borde provas i mer marktäckande sammanhang. Suverän som 
underplantering till solitära perenner.

- triplinervis ulleternell vitgul 40 juli-aug A* 35

- triplinervis ‘Sommerschnee’ ulleternell vit 30 juli-aug A* 35

ANEMONE

Höstanemonen är en ståtlig höstblommande perenn som inte kommer igång att blomma före 
augusti-september och där vissa sorter fortsätter in i oktober. Höstanemonen blir allt från 60 till 
150 cm hög, men behöver sällan stödjas. Blommorna är rosa eller vita, enkla eller fyllda. Bladen 
är handflikiga, mörk gröna och täcker marken bra. Höstanemonen föredrar en mull- och näringsrik 
fuktighetshållande trädgårdsjord i skyddat soligt till halvskuggigt läge. Sprider sig med utlöpare. 
Tovsippan är för sommar blommande, vit och sprider sig nästan ogräslikt. 

- hupehensis ’Splendens’ höstanemon mörkrosa 50 aug-okt B* 35

- x hybrida ’Honorine Jobert’ höstanemon vit, enkel 100 sep-okt B* 35

- x hybrida ’Köngin Charlotte’ höstanemon rosa, enkel 100 sep-okt B* 35

- x hybrida ’Prinz Heinrich’ höstanemon mörkrosa, dubbel 70 sep-okt B* 35

- x hybrida ‘Whirlwind’ höstanemon vit 90 sep-okt B* 35

- sylvestris tovsippa vit 30 maj-juni A 30

- tomentosa ’Robustissima’ silvrig höstanemon rosasilvrig 120 aug-okt A* 35

- tomentosa ’Föräldrahemmet’ höstanemon ljust rosalila 120 aug-okt A* 35

- WIld sWAn (’Macane001’PBR) trädgårdsanemon vit med violett 40 maj-sep B* 35

AMSONIA

Växten bildar upprätta kvastlika klasar som kan stå kvar länge på växtplatsen utan att behöva 
delas. Gröna, smalt lansettlika eller mer äggrunda blad som är motsatt placerade. Blommorna är 
ljust blå och stjärnformade under maj-juli beroende på art. En mångsidig växt som passar såväl i 
woodlandmiljöer som i större naturinspirerade perennaplanteringar. Bra till snitt, men bränn stjälken 
över ett ljus för att stoppa saven. Jorden bör vara fuktighetshållande men väldränerad. Placeras i full 
sol eller halvskuggiga miljöer. 

- hubrichtii arkansas-amsonia ljusblå 70 maj-juni A 35

ANGELICA

En ståtlig, sparsamt grenad växt som är tvåårig, men gärna självsår sig. Både stjälkarna och de vackra 
klot formade blombollarna är mörkt röda. Blommorna tilldrar sig stora mängder bin och humlor. 
Blommar under juli-september och håller formen långt in på vintern. Jorden ska vara väldränerad 
och gärna mullhaltig, läget soligt till lätt skuggigt. Passar bäst i större perennplanteringar där den kan 
”hoppa runt” genom frösådd. Även vacker i kruka.

- gigas purpurkvanne purpurröd 140 juli-sep A 50

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c
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ANTENNARIA

En låg, mattbildande perenn med silvriga blad och vita, röda eller rosa blommor under maj-juni.  
Passar allra bäst på torra och väldränerade jordar i full sol där den får sprida sig. Kan med fördel 
ersätta gräsmattan på ytor med lågt slitage. Även lämpligt i stenpartier och liknande miljöer där den 
bör hållas efter om man inte vill att den sprider sig ohämmat.

dioica ’Rubra’ kattfot röd, silvriga blad 10 maj-juni A* 25

AQUILEGIA

Aklejan är en av våra mest omtyckta vårblommor. Hängande klocklika blommor, med uppåtstående 
sporrar, företrädelsevis i blå toner, men genom hybridisering i de flesta färger. Trots att blomman är 
ganska späd har den tillräcklig stabilitet. Aklejan växer naturligt på fuktiga näringsrika jordar i soliga 
lägen. Hela blomman vissnar ner efter blomning och bör ackompanjeras av sensommarblommande 
perenner som kan ta dess plats. Korsar sig och självsår sig mycket lätt om flera arter odlas. 

- Biedermeier-Gruppen biedermeierakleja blandade 35 maj-juni A 35

- chrysantha guldakleja ljusgul 70 juni-juli A 35

- chrysantha ’Yellow Queen’ guldakleja guldgul 60 juni-juli A 35

- vulgaris akleja blå 50 maj-juni A 35

- vulgaris var. stellata ’Black Barlow’ stjärnakleja svart 60 maj-juni A 35

- vulgaris var. stellata ’Blue Barlow’ stjärnakleja blå, fylld 60 maj-juni A 35

- vulgaris var. stellata ’Nora Barlow’ stjärnakleja rosaröd/vit, fylld 60 maj-juni A 35

- vulgaris ’William Guiness’ akleja purpurröd/vit 60 maj-juni A 35

ARABIS

En låg, krypande vårblommande perenn, inte högre än 10–20 cm. Blommar med rödvioletta eller vita 
upprätta blommor från nedliggande jordstammar. Klarar de flesta jordar som är dränerade. Trivs i 
soliga lägen. 

- caucasica ’Schneehaube’ fagertrav vit 15 apr-maj B* 30

ARENARIA

Lättodlad, liten, krypande och mattbildande vintergrön växt som blommar med relativt stora, vita 
blommor under maj-september. Vacker i stenpartier, tråg och på murar. Passar även mellan plattor. 
Kräver en väldränerad, gärna kalkhaltig jord i full sol. Tål inte vinterväta.

- montana bergnarv vit 10 juni-juli A 35

ARTEMISIA

Ett släkte som uteslutande odlas för de vackra, gråaktiga bladen. Blommorna är vanligen gula, 
sittandes i glesa klasar och kan störa prydnadsvärdet. Växer sig snyggast på magra, torra och sandiga 
jordar. På tyngre jordar kan den få ett slängigt och fult växtsätt. De högre sorterna kan klippas ner till 
hälften innan blomning vilket gör växten både vackrare och stabilare. Visa sorter sprider sig snabbt 
och kan bli invasiva.

- abrotanum åbrodd gröna blad, krydda 80 A 60

- absinthium malört silvriga blad 70 juli-sep B* 40

- dracunculus dragon grågröna blad, krydda 50 aug-sep C* 35

- lactiflora ’Guizhou’ pärlmalört cremevit, mörkbladig 110 aug-sep C* 40

- ludoviciana ’Silver Queen’ vitmalört silvriga blad 70 juli B 35

- ludoviciana ‘Valerie Finnis’ vitmalört silvriga blad 40 juli-aug B* 35

- ’Powis Castle’ slottsmalört silvriga blad 60 aug-sep C* 35

- schmidtiana ’Nana’ krypmalört silvergrå blad 20 juli B* 35

ARMERIA

Föredrar sol i väldränerat läge gärna med sandig jord som är mager till måttligt näringsrik. Tål torka 
och salt. Växer i täta tuvor. Perfekt för sandiga rabatter, stenparti, murar och kustnära läge.

- maritima ‘Alba’ strandtrift vit 15 maj-juni A* 20

- maritima ‘Düsseldorfer Stolz’ strandtrist mörkrosa 15 maj-juni A* 20

- maritima ‘Splendens’ strandtrist mörkrosa 15 maj-juni A* 20

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c
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ARUNCUS

Ett släkte med två odlade arter som till storlek är vitt skilda. Den större plymspirean gör sig i större 
perennplanteringar eller som solitär i gräsmattan. Den lågväxande koreanska plymspirean är en 
utmärkt marktäckare, särskilt i skuggiga lägen. Båda blommar med cremevita, upprätta blommor 
under juni-juli. Ståndortsmässigt klarar båda de flesta jordarna som gärna får vara mullrika. Tål såväl 
full sol som djup skugga. 

- aethusifolius koreansk plymspirea vita vippor 30 juni-juli A 30

- dioicus plymspirea gulvita vippor 150 juni-juli A 50

ASARUM

En av våra mest exklusiva marktäckare med vintergröna, läderartade, vackert glänsande och runda 
blad. Blommorna är brunaktiga, men saknar prydnadsvärde. Växer bäst på fuktighetshållande, mull-
rika och gärna kalkrika jordar i halvskuggiga till skuggiga lägen. Etablerar sig långsamt och kräver 
passning då den konkurrerar dåligt i etableringsfasen. Mycket känslig för barfrost på våren.

- europaeum europeisk hasselört glänsande blad 10 A 25

ASPARAGUS

En köksväxt där de späda skotten är ansedda som kulinariska. Växten har även stort prydnadsvärde 
då den skickar upp en rejäl plym av tunna stammar beklädda med trådsmala barrlika blad, vilket ger 
ett mycket skirt intryck. Blommorna är vitgröna, mycket oansenliga, men de röda eller svarta bären är 
dekorativa. Trivs i varm, väldränerad och djup jord med gott om näring i soliga lägen. 

- officinalis ’Gijnlim’ sparris fjäderlikt bladverk 175 A 35

ASTER (se även Eurybia och Symphyotrichum)

Ett släkte med både vår- och höstblommande arter. Sorterna av alpaster är vårblommande och i 
regel låg växande. De höstblommande sorterna blommar under september till oktober och är mera 
högväxande. Blommorna är prästkrageliknande och går i blått, lila, rosa eller vitt med gul mitt. 
Näringsrika, fuktig hetshållande jordar med kalk förhindrar i någon mån de angrepp som drabbar 
astrarna. Vissne sjuka, mjöldagg och jordtrötthet är några av dessa. Bör planteras om med 3–4 års 
intervall. 

- ageratoides ’Harry Smith’ balsamaster violettblå 40 sep-okt A 35

- alpinus ’Albus’ alpaster vit 25 maj-juni A 30

- alpinus ’Dunkle Schöne’ alpaster lila 25 maj-juni A 30

- alpinus ’Happy End’ alpaster rosa 25 maj-juni A 30

- amellus ‘Axel Tallner’ brittsommaraster violett 60 aug-sep A 35

- amellus ’Lady Hindlip’ brittsommaraster lilarosa 60 aug-sep A 35

- amellus ’Veilchenkönigin’ brittsommaraster mörkviolett 60 aug-okt A 35

- x frikartii ‘Mönch’ krokardaster blå 60 aug-sep A 35

ASTILBE

Astilbe har ett vackert flikigt bladverk i glänsande grönt, ibland med rött utspring. Blomställningarna 
går i vitt, rosa eller rött och består av stadiga plymer. Blomning under juli-augusti. Växtplatsen bör 
vara jämnt fuktig och humusrik i ett soligt till halvskuggigt läge. Mycket vacker woodlandväxt som 
även gör sig bra vid dammar och längs vattendrag. Bör planteras om med ca 10 års mellanrum. 
Vacker till snitt och torkning. 

- (Arendsii-Gruppen) 'Beauty of Ernst' astilbe rosa 40-50 juli-aug A 35

- (Arendsii-Gruppen) ’Brautschleier’ astilbe vit 70 juli-aug A 40

- (Arendsii-Gruppen) ’Cattleya’ astilbe mörkrosa 100 juli-aug A 40

- (Arendsii-Gruppen) ’Fanal’ astilbe mörkröd 60 juli-aug A 35

- chinensis ’Pumila’ dvärgastilbe lila 30 juli-sep A 35

- chinensis ’Vision in Red’PBR plymastilbe rödlila 45 juli-aug A 35

- (Japonica-Gruppen) ’Europa’ silverastilbe rosa 50 juli-aug A 35

- ’Maggie Daley’ astilbe röd 70 juli-aug A 40

- (Simplicifolia-Gruppen)  
  ‘White Sensation'PBR (simplicifolia-Gr.)

fjäderastilbe vit 20-30 juli-aug A 30

- (Simplicifolia-Gruppen) ‘Sprite’ fjäderastilbe ljust rosa 30 aug-sep A 30
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ASTILBOIDES

En magnifik perenn med stora runda, grovt tandade blad som kan bli 60 cm i diameter. Blommorna 
är anspråkslösa och växten odlas för de vackra bladen. Kräver en fuktighetshållande jord som, särskilt 
vintertid, inte får ha stående fukt. Läget ska vara skyddat från sol, vind och kraftigare regn. Där den 
trivs breder den ut sig med kraftiga jordstammar. Utmärkt i woodland. 

- tabularis parasollblad stora gröna blad 125 A 50

ASTRANTIA

En klassisk perenn som gör sig fint i den blandade perennrabatten. Handflikiga, gröna blad och 
korg formade blommor i nyanser av grönt, vitt, rosa, till mörkt röda nyanser. Lång blomning, från 
juni-september. Även vacker som vinterståndare. Klarar de flesta trädgårdsjordar men föredrar en 
väldränerad fuktig hetshållande jord i sol-halvskugga. Klipp bort överblommade blomställningar för 
ett fräschare utseende. Fin till snitt och torkning.

- major stjärnflocka ljust rosa 60 juni-juli A 30

- major ’Alba’ stjärnflocka vit 60 juni-juli A 30

- major ’Moulin Rouge’PBR stjärnflocka mörkt purpurröd 60 juni-aug A 30

- major ’Primadonna’ stjärnflocka mörkt rosa 70 juni-juli A 30

- major ’Roma’PBR stjärnflocka rosa 60 juni-aug A 30

- major ’Star of Beauty’ stjärnflocka mörkt röd 70 juni-juli A 30

- major 'Star of Billion'PBR stjärnflocka vit 50 juni-aug A 30

- major involucrata ‘Shaggy’ Svepestjärnflocka vit 60 juni-aug A 35

- major ‘Star of Love’ stjärnflocka röd 60 juni-juli A 35

AUBRIETA

En av vårens färgstarkaste perenner. Blomning under maj-juni med violetta, purpurröda eller vita 
blommor. Bladen är små och vintergröna. Växten är krypande och blir inte högre än 5–15 cm. Väl-
dränerade jordar med gott om näring och kalk är optimalt. Växten blommar längre om det finns gott 
om vatten och näring under blomningen. Passar i stenpartier, som kantväxt eller hängande över låga 
murar.

- x cultorum ’Alba’ aubretia vit 15 maj-juni A 35

- x cultorum ’Blaumeise’ aubretia blåviolett 10 maj-juni A 35

- x cultorum ’Dr Mules’ aubretia mörkviolett 10 maj-juni A 35

- x cultorum ’Red Carpet’ aubretia röd 10 maj-juni A 35

AZORELLA

En liten mossliknande växt, inte olik Saxifraga, med tredelade blågröna blad som sitter mycket tätt. Växtsättet är 
mattbildande i form av släta, hårda kuddar. Blommorna är gulgröna och svävar strax ovanför kudden. Väldränerade 
jordar i sol till halvskugga.

- trifurcata gulldyna gulgrön 5 maj-juni A* 20

BERGENIA

Vintergröna, eller snarare vinterröda, ganska stora blad som under sommaren håller sig friskt gröna. 
Under våren ackompanjeras de av de klockformade, rosa blommorna i en upprätt blomställning. Har 
en god marktäckande förmåga och sprider sig med en krypande jordstam. Tål de flesta inte alltför 
torra jordar i sol-skugga. En robust, lättodlad och tålig perenn som passar såväl i rabatter som i mer 
marktäckande sammanhang. Bör planteras om efter ett antal år.

- ’Baby Doll’ hjärtbergenia rosa 30 apr-maj B 30

- ’Bressingham White’ hjärtbergenia vit 30 maj-juni B 35

- cordifolia 'Möja' hjärtbergenia rosa 50 maj-juni A 35

- ’Rotblum’ hjärtbergenia rosaröd 40 maj-juni A 35

- ’Vinterglöd’ hjärtbergenia rosenröd 30 maj-juni A 35
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BISTORTA

Ofta ganska upprätt, kraftigt växtsätt. Vissa sorter sprider sig snabbt med utlöpare. Lansettlika till 
äggrunda blad, ofta med en god marktäckande förmåga. Relativt långblommade med klockformiga 
små blommor, vanligen samlade i täta ax på långa stjälkar. Vita, rosa eller ceriseröda blommor. Växer i 
de flesta, inte alltför extrema jordar, men trivs bäst då den är lucker och fuktighetshållande. Fungerar 
i sol-halvskugga. De större sorterna gör sig bra ihop med mindre buskar.

- affinis ’Darjeeling Red’ bergormrot rosa, röda 20 juli-aug B* 30

- affinis ’Superba’ bergormrot ljusrosa, rosaröd 25 juli-aug B* 30

- amplexicaulis ‘Blackfield’ blodormrot mörkröd 100 aug-sep C* 35

- amplexicaulis ’Speciosa’ blodpilört röd 100 aug-okt C* 40

- amplexicaulis ’Rosea’ blodpilört ljusrosa 100 juli-okt C* 40

- officinalis ’Superba’ stor ormrot rosa 70 juni-juli A 40

BRUNNERA

Stora, hjärtformade, friskt gröna blad under skyar av blå förgätmigejlika blommor i april-maj. Trivs i 
fuktighetshållande och mullrik jord, men klarar de flesta jordar som inte är direkt torra. Växten är som 
finast under blomningen, men har stora värden som bladväxt, särskilt sorten ’Jack Frost’. Utmärkt 
som marktäckare, i woodland eller i blandade perennplanteringar. Överblommade blomställningar 
bör tas bort för ett prydligare utseende.

- macrophylla kaukasisk förgätmigej himmelsblå 30 maj-juni A 35

- macrophylla ’Betty Bowring’ kaukasisk förgätmigej vit 40 maj-juni A 35

- macrophylla ’Dawson’s White’ kaukasisk förgätmigej blå 30 maj-juni A 35

- macrophylla ’Jack Frost’PBR kaukasisk förgätmigej blå 30 maj-juni A 35

- macrophylla ‘Sea Heart’ kaukasisk förgätmigej blå 30 april-juni A 35

CALAMINTHA (Clinopodium)

En charmig perenn med myntadoftande, små blad och luftiga, ljust blåvioletta blommor på stadiga, 
upp rätta stjälkar. Otroligt lång blomningstid, från maj/juni till oktober, gör den här växten till ett 
måste i perennrabatten, i stenpartiet eller som kantväxt. Växer helst i väldränerade, men inte alltför 
torra jordar i soliga till lätt skuggiga lägen. Attraherar bin.

- nepeta stenkyndel ljust blåviolett 25 maj-okt B* 35

- nepeta ’Blue Cloud’ stenkyndel blålila 25 juli-okt B* 35

- nepeta ’White Cloud’ stenkyndel vit 25 maj-okt B* 35

CAMPANULA

Ett stort släkte med blå eller vita blommor i alla höjder och former. Klockformade blommor är den 
gemensamma nämnaren. Ståndortskraven varierar, de flesta föredrar dock väldränerade, kalkhaltiga 
jordar i sol, men är vanligtvis inte kinkiga. Passar i perennplanteringar, blomsterängar mm.

- carpatica ’Blaue Clips’ karpaterklocka blåviolett 20 juli-aug A* 25

- carpatica ’Weisse Clips’ karpaterklocka vit 20 juli-aug A* 25

- glomerata ’Acaulis’ toppklocka blåviolett 15 juni-juli A 35

- lactiflora ’Alba’ mjölkklocka vit 100 juni-juli B 35

- lactiflora ’Loddon Anna’ mjölkklocka rosalila 90 juni-juli B 35

- lactiflora ’Pichard’s Variety’ mjölkklocka mörkblå 120 juni-juli B 35

- persicifolia storklocka blå 80 juli-aug A 35

- persicifolia ’Alba’ storklocka vit 80 juli-aug A 35

- portenschlagiana murklocka mörkblå 10 juni-juli A* 30

- poscharskyana stjärnklocka blåviolett 15 juni-sep A* 30

- poscharskyana ’E.H. Frost’ stjärnklocka vit 15 juni-sep A* 30

- poscharskyana ’Lisduggan Variety’ stjärnklocka rosa 15 juni-sep A* 30

- poscharskyana ’Stella’ stjärnklocka blåviolett 15 juni-sep A* 30

CENTRANTHUS

Små, pipformiga, rosaröda blommor i flock på upprätta, grenade stänglar. Bladen är blådaggiga och 
köttiga. Föredrar kalkhaltig jord. God dränering krävs eftersom den inte tål vinterfukt. Klarar full sol 
och torka. Kan självså sig rikligt, men detta undviks genom bortklippning av blomställningarna innan 
fröna mognat. En tålig perenn som väver samman perennrabatten. Fin till snitt.

- ruber ’Albus’ pipört vit 60 juni-sep B* 35

- ruber ’Coccineus’ pipört röd 60 juni-sep B* 35
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CEPHALARIA

Stora upp till 5 cm vida, ljusgula blommor på mer än höga, stadiga stjälkar. En perfekt över ståndare 
till lägre prydnadsgräs eller andra perenner i milda toner. Parflikiga, stora blad och blomning under 
juni-augusti. Kräver någon kvadratmeters yta för att utvecklas maximalt. Tänk på att ta bort oönskade 
fröplantor då den frösår sig.

- gigantea jättevädd ljusgul 200 juli-sep A* 45

CERASTIUM

Låg, mattbildande perenn som snabbt breder ut sig och bör hållas under uppsikt. Bladen är små och 
gråsilvriga. Under maj-juni översållas plantan av små vita blommor. Föredrar lite torrare och magrare 
jordar i soliga lägen. Bäst i stenpartier eller torra rabatter. Kan eventuellt provas i refuger där det inte 
saltas.

- (Tomentosum-Gruppen) 'Silberteppich' silverarv vit 15 maj-juni A* 35

CHELONE

Sköldpaddsörten bjuder rabatten på stadga genom sitt upprätta växtsätt. Bladen är mörkt moss-
gröna, lansettlika och parvis motsatta. Blommar i rosarött eller vitt under sensommaren. Före drar 
fuktiga, näringsrika jordar i soliga till lätt skuggiga lägen. Gör sig bäst planterad i större sjok. Fin 
snittblomma.

- glabra (syn. obliqua ‘Alba’) sköldpaddsört vit 70 aug-okt A 35

- obliqua sköldpaddsört rosa 70 aug-okt A 35

CONVALLARIA

Liljekonvaljen bjuder på sina vita klockformade och fantastiskt väldoftande blommor under maj-
juni. Lever sedan ett liv i skymundan med sina gröna, lansettlika blad men får ibland röda, giftiga 
frukter. Föredrar näringsrika, kalkhaltiga jordar i vandrande skugga. Typisk lundväxt som i rabatten 
kan sprida sig för mycket genom utlöpare. 

- majalis liljekonvalj vit 20 maj A* 25

COREOPSIS

Ett höstblommande släkte med blommor i olika gula och röda nyanser. Blommorna är stjärnformade 
och ca 5 cm i diameter. Bladen är smala, lansettlika och dekorativa. Kräver väldränerade jordar, 
särskilt vintertid. Jorden bör även vara mullrik och läget soligt. Rabattväxt som passar till snitt. Skär 
ner plantan efter blomning. Vårplantering rekommenderas.

- lanceolata ’Sterntaler’ solöga gul, brun 40 juni-sep C* 35

- ’Limerock Ruby’ höstöga sammetsröd 45 juli-sep C* 35

- ‘Red Satin’ höstöga vinröd 40 aug-sep C* 35

- verticillata ’Moonbeam’ höstöga ljusgul 60 aug-sep C* 30

- verticillata ’Zagreb’ höstöga gul 25 aug-sep B 35

CORNUS 

Zon I–IV (–VII). Höjd 0,1–0,2 m. En mycket låg, tuv bildande ört som sprider sig sakta i sidled med 
utlöpare. Får rent vita blommor med svart mitt mot ett mörkt grönt blad verk. Sent på sommaren 
börjar de rödaktiga, hallonlika  frukterna mogna och lyser då upp fint mot det friskt gröna bladverket. 
Föredrar mullrika och fuktiga jordar, gärna i halvskugga. Surjordsväxt som passar bra i framkant av 
exempelvis rhododendron.

- canadensis amerikanskt hönsbär vit 15 maj-juni C 30

CORYDALIS

se Pseudofumaria

CIMICIFUGA

se Actea
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CRAMBE

Den ståtliga stäppkålen kan bli nästan 2,5 m hög och är en av de praktfullaste solitärperennerna. 
Hjärtformade, grågröna blad som under säsongen blir allt mer gröna, ackompanjeras av en rejäl, ofta 
2 m hög blomstängel som pryds av mängder av små vita blommor med god doft. Blommorna drar 
till sig stora mängder bin och blomflugor. Senare bildas dekorativa fröställningar. Kan behöva bindas 
upp. Odlas med fördel på kalkhaltiga, leriga och näringsrika jordar i fullt soliga lägen. 

- cordifolia stäppkål vit 180 juni-juli A 75

CROCOSMIA

Egentligen en knölväxt med upprätta blad lika irisens. Långa, lätt böjda stjälkar bär blommor om 
hösten. Blomfärgen går i gul, orange och röda toner. Mycket vacker växt som uppstickare bland gräs 
och andra perenner. Mycket väldränerade jordar i sol och varma lägen krävs för övervintring och 
blomning. Anses endast härdig i landets syd ligaste delar, men kan med fördel prövas även norröver. 
Knölarna kan om vintern behandlas som dahliaknölar. 

- ’Lucifer’ montbretia klarröd 90 juli-sep C* 35

CYMBALARIA

En mattbildande växt som snabbt breder ut sig med långa revor. Bladen är handflikade och 
blommorna små, lejongapslika, lila med ljusgult svalg. Blommar under hela sommaren. Växten är inte 
kräsen och klarar de flesta jordar som inte är vintervåta. Bäst i lätt fuktig jord i sol-halvskugga. Passar 
i murar och trappor där den inte riskerar att tränga ut andra känsliga växter. 

- muralis murreva lila och gul 7 maj-sept A’ 35

- pallida storblommig murreva lila, gul 10 maj-sept A* 35

DARMERA

En utsökt och lite ovanlig växt. Under april-maj utvecklas de långa, bruna, håriga stjälkarna som 
bär de rosa, senare vita blommorna. Efter blomningen utvecklas de blanka, runda parasolliknande 
bladen, som även de sitter på höga stjälkar. Bladen får om hösten vackra ådringar. Är en kärrväxt och 
bör planteras i en mycket fuktig näringsrik jord. Sol-halvskugga. En annorlunda perenn som gör sig 
fint utmed dammkanter eller i fuktiga rabatter. 

- peltata sköldbräcka lilarosa 75 apr-maj A 40

DELPHINIUM

Ett släkte med högresta perenner i företrädelsevis blå toner. Blommorna är samlade längst upp 
på den styva stjälken. Bladen är små och handflikiga. Blomningen äger rum i juni-augusti och kan 
efter nedskärning bjuda på ännu en blomning. Jorden bör vara lagom fuktig och näringsrik. För 
torra eller för fuktiga jordar klarar de inte. Läget måste vara varmt och skyddat. Uppbindning krävs, 
liksom omplantering vart annat eller vart tredje år. Angrips ofta av mjöldagg. En vacker, men ganska 
skötselintensiv perenn.

- (Belladonna-Gruppen) ’Völkerfrieden’ praktriddarsporre djupt klarblå 125 juni-aug B* 35

- (Elatum-Gruppen) ’Astolat’ praktriddarsporre lilarosa 150 juli-aug B* 35

- (Elatum-Gruppen) ’Black Knight’ praktriddarsporre mörkviolett 150 juli-aug B* 35

- (Elatum-Gruppen) ’Blue Bird’ praktriddarsporre klarblå 150 juli-aug B* 35

- (Elatum-Gruppen) ’Galahad’ praktriddarsporre vit 150 juli-aug B* 35

- (Elatum-Gruppen) ’Summer Skies’ praktriddarsporre ljusblått 150 juli-aug B* 35

DIANTHUS

Nejlikor bildar låga, utbredda kuddar som sprider sig i ganska snabb takt. Smala, gräslika blad och 
små rosa, röda eller vita blommor under juni-augusti. Trivs på de flesta jordar med god dränering. 
Kalk- och värmegynnad perenn som får finast växtsätt på mager jord. Välj soliga läge i stenpartier, 
tråg eller rabatter.

- barbatus ’Sooty’ borstnejlika mörkt svartröd 40 maj-aug A* 30

- deltoides ’Albiflorus’ backnejlika vit 15 juni-juli A 30

- deltoides ‘Brilliant’ backnejlika vinröd 15 juni-juli A 30

- deltoides ’Leuchtfunk’ backnejlika karminröd 15 juni-juli A* 30

- gratianopolitanus ’Pink Jewel’ bergnejlika ljusros 15 juni-juli A* 20

- gratianopolitanus ’Rubin’ bergnejlika mörkröd 15 juni-juli A* 20

- (Plumarius-Gruppen) ‘Marieberg’ fjädernejlika vit, rosalila mitt 25 juni-juli A* 30
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DICENTRA (se även Lamprocapnos)

Släktet är numera uppdelat. Fänriks- och furirhjärtan tillhör fortfarande släktet Dicentra medan 
löjtnants hjärta har flyttats till släktet Lamprocapnos. Fänriks- och furirhjärtan är beståndsbildande 
och är lämpliga som undervegetation eller kantplanteringar till buskar och träd. De är anspråkslösa 
och trivs bäst i lätt fuktig, humusrik jord. Fänrikshjärtat tål mer sol än löjtnantshjärtat, men fungerar 
bäst i halvskugga. 

- (Formosa-Gruppen) ’Aurora’ stort fänrikshjärtan vit 40 maj-sept A* 30

- (Formosa-Gruppen) ’Luxuriant’  stort fänrikshjärtan rosaröd 40 maj-sept B 30

- eximia furirhjärta rosaröd 30 maj-sept B 35

- (Rokujo-Gruppen) ’Kings of Hearts’ rokojuhjärtan rosa 25 maj-sept B 30

DICTAMNUS

En buskaktig perenn med glänsande mörkgröna blad, parvis ansatta. De stora rosa blommorna med 
mörkröd ådring, sitter i en enkel klase på upp till 60 cm höga blomstänglar. Blomningen äger rum 
i juni-juli och är mycket vacker. Växten avger eteriska oljor som under varma dagar kan antändas, 
därav det svenska namnet. Kan ge hudutslag vid beröring. Trivs i näringsrik, gärna lite tyngre jord 
med kalk och god dränering. Läget får gärna vara torrt och soligt. När den etablerat sig tål den inte 
att flyttas.

- albus Moses brinnande buske rosa, röd ådring 80 juni-juli A 40

- albus ’Albiflorus’ Moses brinnande buske vit, gul ådring 80 juni-juli A 40

DIGITALIS

Fingerborgsblomman består av en styv, upprätt stängel på vilken de fingerborgsformade blommorna 
hänger. Färgerna går i rosa, vita eller aprikos toner. Även gul och brun fingerborgsblomma finns. 
Växtvillig på de flesta jordar som inte är för blöta. Sol-halvskugga. För förvildning i woodlandmiljöer, 
på ängar eller frösådd på olika platser i perennrabatten. Räknas som tvåårig, men frösår sig och kan 
hållas vid liv genom nedskärning mot slutet av blomningen.

- ferruginea ’Gelber Herold’ brun fingerborgsblomma gulbrun 150 juli-aug B* 40

- purpurea ’Foxy’ fingerborgsblomma blandade 80 juli-aug B* 40

DORONICUM

Vårkragen ser ut som en gul prästkrage och tillför mycket färg under våren då den knyter ihop 
lökarnas blomning med de lite senare vårperennerna. Blommorna svävar på långa skaft ovan det 
täta, gröna bladverket. Klarar de flesta jordar som inte är alltför tunga, vill dock ha en del näring. I lätt 
skuggiga lägen blommar den längre, även om den trivs i full sol. I rabatter och till snitt.

- orientale ’Little Leo’ vårkrage gul 30 maj-juni A 30

ECHINACEA

Den röda rudbeckian med sina sorter är redan en klassiker med de prästkrageliknande blommorna 
och den skimrande ”knappen” i mitten. Färgerna går huvudsakligen i rött och vitt. Blomstjälkarna 
är upptill meterhöga, styva och med friskt gröna, lansettlika blad. En prärieväxt som kräver lätt, 
väldränerad jord i full sol. Låt solhattarna stå över vintern då de ger en vacker vintersiluett.

- CAyenne spIrIt mIx solhatt blandade 70 juli-sep C* 30

- ’Green Envy’PBR solhatt limegrön 80 juli-sep B* 30

- ’Hot Summer’PBR solhatt rödorange 80 juli-sep C* 30

- pallida läkerudbeckia rosa 100 juli-sep A* 30

- purpurea ’Alba’ solhatt benvit 100 juli-sep B* 30

- purpurea ‘Green Jewel’ solhatt grön 50 juli-sep C* 30

- purpurea ’Magnus’ solhatt rödlia 100 juli-sep B* 30

- purpurea ’Mistral’ solhatt rosa 50 juni-sep B* 30

- purpurea ’Pink Double Delight’PBR solhatt rosa 50 juli-sep B* 30

- purpurea ’Vintage Wine’PBR solhatt rosa 80 juli-sep B* 30

- purpurea ’Virgin’PBR solhatt vit 70 juli-sep B* 30

- ’Ruby Glow’ solhatt rosa 70 juli-sep B* 30
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ECHINOPS

Bolltisteln får stadiga stänglar med stålblå runda blommor som attraherar bin och fjärilar. Något 
stickiga, tistellika blad på stadiga, sparsamt grenade stjälkar som inte behöver stödjas. Ganska 
anpassningsbar, men föredrar jordar med god dränering i sol. Tål mycket torka och värme. Självsår 
sig och passar bra till torkning. Passar bäst som bakgrundsväxt i perennplanteringar då böaden kan 
bli tråkiga under säsongen. Tillför även vinterfägring.

- bannaticus blå bolltistel blå 120 aug-sep B* 35

- bannaticus ’Veitch Blue’ blå bolltistel stålblå 80 aug-sep B* 35

- sphaerocephalus ’Arctic Glow’ vit bolltistel vit 90 juli-sep B* 35

EPIMEDIUM

En vacker och tacksam marktäckare med små söta blommor i glesa klasar under våren. Bladen är 
hjärtformade, gröna, men ofta kopparröda i utspringet. Bladen är nästan helt vintergröna men bör 
klippas bort tidigt på våren. Jorden bör vara fuktig och mullrik, framförallt om växten placeras i sol. 
Annars är halvskugga till skugga optimalt. Kan vara trög att etablera, men bildar sedan en tjock 
rotkaka som stoppar det mesta.

- grandiflorum japansk sockblomma vit 25 maj-juni A 30

- grandiflorum ’Lilafee’ japansk sockblomma lila 25 maj-juni A 30

- x perralchicum ’Frohnleiten’ taggig sockblomma gul 30 maj-juni A 30

- x rubrum röd sockblomma karminröd 20 maj-juni A 30

- x versicolor ’Sulphureum’ blekgul sockblomma svavelgul 25 maj-juni A 30

- x warleyense ’Orangekönigin’ orange sockblomma koppargul 30 maj-juni A 30

- x youngianum ’Niveum’ vit sockblomma vit 15 maj-juni A 20

ERIGERON

Växten ser ut som en liten aster, men har fler kransblommor och mindre knapp. Växtsättet är buskigt, 
grenat med smalt lansettlika blad. Blomfärgerna går i rosa, lila eller vitt och blomningen infaller under 
juni-juli. Praktbinka ska växa i full sol och trivs i normal, väldränerad trädgårdsjord helst mullrik sand. 
I allt för näringsrik jord lägger sig de flesta sorterna ner under loppet av blomningen. Kan skäras ner 
för ytterligare en blomning. Lämpliga i torra rabatter och till snitt.

- glaucus ’Fru Frida Lindström’ strandbinka ljus lila 45 juni-juli B 35

ERYNGIUM

Torktåliga tistellika växter. På stadiga stjälkar sitter blombollar med foderblad som taggiga 
”manschetter”. Blomfärgerna är glänsande i stålblå, violetta eller silvriga toner. Trivs bäst i väldränerad 
och kalkhaltig jord i sol. Är den dessutom torr och mager blir blomfärgen bättre. Vacker vinterfägring, 
men självsår sig om den får stå. Fin att torka. Vissa sorter uppträder som tvååriga.

- alpinum alpmartorn stålblå 70 juli-aug A* 35

- giganteum silvermartorn silvergrå 100 juli-aug B* 50

- planum rysk martorn ljusblå 80 juli-aug A* 35

- x zabelii BIG BLUE (‘Myersblue’) praktmarton blåviolett 60 juli-aug A 35

EURYBIA (Aster)

Tidigare tillhörande Aster-släktet. Mellanhöga tacksamma perenner från sol till halvskugga. E. 
divaricatus är en av de få perenner som gillar torr skugga. Hybriden ‘Twilight’ vill ha jämnt fuktig, 
näringsrik och väldränerad jord. Båda fyller ut sin plats bra och är funkar perfekt i skuggiga rabatter.

- divaricatus skogsaster vit 50 juli-okt A 40

x herveyi ‘Twilight’ glandelaster lavendelblå 100 sep-okt A 40

EUPHORBIA

Ett stort släkte med stora variationer, både i utseende och ståndort. De gula eller orangefärgade 
blommorna består egentligen av en honblomma och flera hanblommor, omgivna av de färgade 
högbladen, som vi ser som blommor. Kalkhaltiga, något torra och näringsrika jordar är optimalt, men 
de är ofta anpassningsbara. Soligt eller halvskuggigt. Innehåller vit växtsaft som kan irritera hud och 
ögon vid kontakt.

- amygdaloides ’Purpurea’ mandeltörel gul 40 apr-maj B* 40

- cyparissias ’Fens Ruby’ vårtörel gul 25 maj-juni B 35

- griffithii ’Fireglow’ eldtörel orange 60 maj-juni B 50

- polycroma (epithymoides) gulltörel guldgul 40 maj-juni A 30
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FILIPENDULA

En robust perenn som ger ett vilt intryck. Stora, 3–5 flikiga blad och i kvastlika blomställningar sitter 
de rosa, lite tufsiga blommorna som föregås av vackra, runda knoppar. Blommorna doftar. Jorden bör 
hålla fukten och humusrik, men den klarar även normal trädgårdsjord. Halvskugga, men sol går bra 
om fukttillgången är säkrad. Behöver inte stödjas och är en bra bas i större perenn planteringar eller 
utmed fuktstråk och vattendrag.

- rubra ’Venusta’ amerikanskt älggräs rosa 150 juli-aug A 60

EUPATORIUM (Eutrochium)

En storväxt perenn med rödaktiga stjälkar, små lansettlika blad och får under hösten rosa till vinröda 
blomställningar. Trots att växten är hög behöver den sällan stöd. Växer bäst i fuktig, humusrik jord, 
men klarar de flesta trädgårdsjordarna som inte är alltför torra. Soliga till lätt skuggiga lägen. Fin som 
bakgrund eller solitär i större planteringar. Uppskattad av bin.

- maculatum ’Atropurpureum’ rosenflockel mörkt purpurrosa 200 aug-sep A 75

- maculatum ’Purple Bush’ rosenflockel pupurrosa 140 aug-sep A 60

- maculatum ’Riesenshirm’ rosenflockel vinröd 180 aug-sep A 75

FRAGARIA

Revbildande smultron passar bra som marktäckare och de trivs bra i halvskugga. Tycker bäst om 
humusrik jord men är inte kräsna. Månadssmultron är en remonterande smultronsort som ger goda 
bär under hela säsongen. Den bildar en liten, ca 20 cm hög tuva, varpå de vita smultronblommorna 
kommer under maj, för att fortsätta hela sommaren. De röda bären är mycket smakliga. Månads-
smultron bildar inga utlöpare och passar utmärkt som kantväxt eller i krukor och urnor. Tål de flesta 
näringsrika jordar i soliga lägen.

- x ananassa ’Ostara’ jordgubbe vit 30 juni-sep A 20

- x ananassa ’Polka’ jordgubbe vit 30 juni-juli A 20

- vesca rödluVAn (‘Åt1’) smultron vit 15 juni-aug A 20

- vesca ’Snövit’ smultron vit 15 juni-aug A 20

- vesca var. semperflorens ’Rügen’ månadssmultron vit 25 juni-sep A 20

GALIUM

En mycket lättodlad marktäckare med skira, kransställda blad och små, vita stjärnlika blommor i maj. 
Sprider sig snabbt med utlöpare om förutsättning ges. Fuktig, mullrik jord med näring i halv skugga 
till skugga ger den goda förutsättningar. Suverän i woodland. Innehåller doft-ämnet kumarin, som 
utsöndras särskilt av torkade växtdelar.

- odoratum myskmadra vit 15 maj-juni A 30

GAILLARDIA

En växt som bjuder på lysande prästkrageliknande, ca 10 cm stora blomkorgar som är tvåfärgade, 
vanligen med röd mitt och gula ut mot kanten. Växten blommar från juli och är så blomvillig att 
den ofta äventyrar invintringen. Åtgärdas genom att blommorna klipps ner i september. Blommorna 
behöver ofta bindas upp eller ges stöd av andra perenner. Ståndorten bör vara torr och mycket 
väldränerad i full sol. Till rabatter och snitt.

- x grandiflora ’Arizona Sun’ kokardblomster gulröd 40 juni-sep C* 30

GENTIANA

Ett av de få släktena som har representanter med riktigt blå blommor. Små, krypande växter med 
relativt stora trattformade blommor i blå toner. Bladen är smala och spetsiga. Jorden ska vara 
humusrik, fuktig och fri från kalk. Läget bör vara soligt. Lämpliga i mindre rabatter eller stenpartier.

- acaulis alpgentiana djupblå 10 maj-juni B* 25

- cruciata korsgentiana blå 30 juli-aug B* 35
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GERANIUM

Nävorna hör till de mest använda perennerna i trädgårdssammanhang. Det beror inte på någon slump. 
Här finns många av våra tåligaste marktäckare och mest omtyckta rabattperenner. Nävornas amplitud 
spänner från mer fuktföredragande och skuggtåliga arter till de som kräver full sol i ett stenparti. 
Höjden varierar från bara ett par cm till dryga halvmetern.

- ‘Azure Rush’ trädgårdsnäva blåviolett 30 juni-sep B 30

- (Cinereum-Gruppen) ‘Ballerina’ jordnäva rosa 10 juni-sep A* 30

- ’Brookside’ praktnäva blå 50 juni-juli A 40

- x cantabrigiense ’Biokovo’ biokovonäva vitrosa 20 juni-juli A* 30

- x cantabrigiense ’Karmina’ biokovonäva mörkrosa 20 juni-juli A* 30

- x cantabrigiense ’St Ola’ biokovonäva vit 20 juni-juli A* 20

- dreAmlAnd (’Bremdream’PBR)    trädgårdsnäva rosa 40 maj-sept B 40

- himalayense ’Gravetye’ praktnäva blåviolett 40 juni-juli A 35

- himalayense ’Plenum’ praktnäva blå, dubbel 30 juni-juli B 40

- ’Johnson’s Blue’ praktnäva djupt blå 50 juni-juli A 40

- macrorrhizum flocknäva mörkrosa 30 juni-juli A 35

- maccrhizum ’Bevan’s Variety’ flocknäva rödviolettt 40 juni-aug A 35

- macrorrhizum ’Ingwersen’s Variety’ flocknäva violettrosa 30 juni-juli A 35

- macrorrhizum ’Spessart’ flocknäva rosa 25 juni-juli A 35

- macrorrhizum ’White Ness’ flocknäva vit 30 juni-juli A 35

- maculatum ’Espresso’ pricknäva rosa, mörka blad 40 maj-juni A 35

- x magnificum kungsnäva lila 60 juli-aug A 35

- nodosum blanknäva ljusrosa 60 juni-sep A 35

- x oxonianum ’Claridge Druce’ kronnäva rosa 50 juni-aug A* 40

- x oxonianum ’Rose Clair’ kronnäva rosa 40 juni-aug A* 40

- ’Patricia’ praktnäva mangentaröd 80 juni-sep B 40

- phaeum ’Album’ brunnäva vit 40 juni-aug A 40

- phaeum ’Samobor’ brunnäva röd 60 juni-juli A 40

- ’Phillippe Vapelle’ nätnäva violett med ådring 25 juni-sep A 25

- pratense ’Midnight Reiter’ ängsnäva lila, rödbrunt blad 40 juni-juli A 30

- (Cinereum-Gruppen) ’Purple Pillow’ silkesnäva purpurröd 15 juni-sep A 30

- rozAnne (’Gerwat’PBR) trädgårdsnäva blå med vitt öga 40 maj-sept B 40

- sanguineum ’Album’ vit blodnäva vit 25 juni-juli A* 25

- sanguineum ’Apfelblüte’ blodnäva rosavit 25 juni-juli A* 25

- sanguineum ’Max Frei’ blodnäva violettröd 15 juli-aug A* 25

- sanguineum var. striatum jungfrunäva rosavit 15 juni-juli A* 25

- wallichianum ’Pink Penny’ parnäva mörkrosa 40 maj-sept C 35

GEUM

Relativt lågväxande perenner med högstjälkade blommor i gula, röda eller orange toner. Bladen 
är gröna, ludna och veckade. Blomningen sker i maj-juli. Trivs i såväl lite fuktigare jordar som på 
torrare växtplatser i sol-halvskugga. Med torrare växtplats ökar dock risken för mjöldagg. Användbar 
i rabatter och som kantväxt.

- coccineum ’Aurantiacum’ (’Borisii’) kungsnejlikrot orange 40 maj-juni B 30

- ’Lady Stratheden’ praktnejlikrot gul 40 juni-juli C 35

- ’Lemon Drops’ trädgårdsnejlikrot ljusgul 30 maj-juni C 30

- ’Mrs J. Bradshaw’ praktnejlikrot röd 40 juni-juli C 30

- ‘Scarlet Tempest’ nejlikrot aprikos-röd 40 april-sep A 40

- ’Totally Tangerine’ trädgårdsnejlikrot orange, rosaröd 60 maj-juni A 40

- rivale ’Flames of Passion’PBR humleblomster korallröd 40 apr-juli B 30

- rivale ’Leonard’s Variety’ humleblomster koppar 30 maj-juni B 30

GILLENIA

En skir, lite högre perenn med smalt lansettlika blad och vita blommor bestående av fem smala 
kronblad. Bladen får vacker höstfärg i gulorange toner. Föredrar något fuktiga, mullrika jordar, men 
klarar de flesta väldränerade jordarna i halvskugga. Soltoleransen är större i fuktiga jordar. Fin i 
skuggiga rabatter och woodland. Etablerar sig något långsamt.

- trifoliata gillenia vit 100 juli-aug A 40
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GUNNERA

En av de största perenna växterna vi kan odla här i landet. Det är dock med nöd och näppe den 
klarar sig här. Kräver rejäl vintertäckning. Bladen är enorma, rabarberlika och blommorna består av 
kraftiga borstlika ax på 1 m höga stänglar. Kräver mycket näring och vatten under växtsäsongen, men 
tål inte stående vatten under vintern. En otroligt pampig växt i anslutning till dammar och andra 
vattenanläggningar, framförallt för landets södra delar. Vintertäckning rekommenderas.

- manicata jättegunnera 150 juli-aug D 60

GYPSOPHILA

Fluffig perenn med massor av små, vita, bollformade blommor på rikt grenade blomställningar. 
Blommar under juli-augusti och håller sig länge som snittblomma. Passar även till torkning. Vill ha en 
solig växt plats och föredrar en väldränerad, kalkhaltig jord. Tål torka. 

- paniculata brudslöja vit 80 juli-aug B* 45

- ’Rosenschleier’ rosenslöja fylld ljusrosa 40 juli-sep B* 30

HELENIUM

En robust perenn med smalt lansettlika blad och prästkrageliknande blommor i gult till rödbrunt. 
Blommans disk är stor och nästan klotformad. Blommar under juli-oktober, beroende på sort. Trivs 
i soliga lägen och näringsrik trädgårdsjord med tillgång till fukt. Härlig att använda i rabatter till-
sammans med andra höstblommande perenner som exempelvis rudbeckia. Bör delas med ca 5 års 
intervall. Kan behöva uppbindning.

- (Autumnale-Gruppen) ’Moerheim Beauty’ trädgårdssolbrud orangeröd 90 juli-sep A 40

- (Autumnale-Gr.upen) ’Rubinzwerg’ trädgårdssolbrud rödbrun 100 juli-sep C 40

- (Autumnale-Gr.uppen) ’The Bishop’ trädgårdssolbrud djupgul 60 juli-aug A 40

- (Autumnale-Gruppen) ’Wyndley’ trädgårdssolbrud bronsgul 75 juli-sep A 40

HELIANTHEMUM

Solvändan är en halvbuske men används oftast i likhet med perenner. Plantorna bildar breda kuddar 
med blommor på upprätta stjälkar. Blommornas skira kronblad är skrynkliga men vecklar ut sig 
och blir släta i solsken. Blommorna är skålformade i gult, rött, orange eller rosa och visar sig under 
försommaren, men remonterar ibland svagt på hösten. Jorden bör vara torr, kalkrik och med god 
dränering. Växtplatsen ska ligga i full sol. Torktålig växt lämplig i stenpartier och soliga rabatter.

- ’Cerise Queen’ trädgårdssolvända ljusröd, fylld 20 juli-aug C 30

- ‘Lawrenson’s Pink’ solvända rosa 20 juni-juli B* 40

- ‘Sternthaler’ solvända gul 15 juni-juli B* 40

HELIANTHUS

Septembersolrosen är en ståtlig, men relativt ovanlig perenn som liknar den ettåriga solrosen i höjd 
och utseende. Blommorna är betydligt mindre och med en tydligt citrongul ton. Växtsättet är tätt och 
kompakt. Blommorna gillas av bin och humlor. Lättodlad, men som följd av den sena blomningen i 
september olämplig för norra Sverige.

- ’Lemon Queen’ septembersolros ljusgul 180 sep-okt A 45

HELLEBORUS 

Vintergrön och i det närmaste vinterblommande perenn. De nickande blommorna är relativt stora, 
enkla eller fyllda och finns i färger från vitt till mörkt rött. Blomning sträcker sig från januari till april, 
beroende på väderlek och sort. Julrosor trivs på lite tyngre, kalkhaltiga jordar med god dränering. 
Läget bör vara vandrande skugga. Vacker i skuggrabatter eller under buskar.

- foetidus ‘Wester Flisk’ klockjulros gulgrön 50 mars-maj B* 50

- x hybridus ’Blue Lady’ hybridjulros metallblå 40 mars-apr B* 40

- x hybridus ’Pink Lady’ hybridjulros rosa, röda prickar 40 feb-apr B* 40

- x hybridus ’Pretty Ellen Pink’ hybridjulros rosa 30 mars-apr B* 40

- x hybridus ’Pretty Ellen Purple’ hybridjulros purple 30 mars-apr B* 40

- x hybridus ’Pretty Ellen Red’ hybridjulros röd 30 mars-apr B* 40

- x hybridus ’Pretty Ellen White’ hybridjulros vit 30 mars-apr B* 40

- x hybridus ’Red Lady’ hybridjulros vinröda nyanser 40 feb-apr B* 40

- x hybridus ‘White Lady’ hybridjulros vit 50 feb-apr B* 40

- x hybridus ‘Yellow Lady’ hybridjulros gul 40 mars-apr B* 40

- niger julros vit 30 dec-apr B* 35

- niger ’Praecox’ julros vit 30 dec-apr B* 35

- orientalis turkisk julros röd 40 mars-apr C 40
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HEMEROCALLIS

En vacker, gräsliknande växt som bildar en tuva med ganska smala, lätt överhängande blad. Blommorna 
är stora, trattformade och samlade i klasar på stadiga stjälkar. Blommar under juli-augusti och går i 
vitt, gult, rött eller violett. Klarar de flesta jordar som inte är torra och magra. Optimala växt platsen är 
en djup, fuktig och ganska näringsrik jord i sol-lätt skugga. Till rabatter eller längs fukt stråk vid dammar, 
där vattnet inte blir stående. Den enskilda blomman står sig bara en dag.

’- Artic Snow’ daglilja vit med grön mitt 70 juli-aug A 40

- citrina blekgul daglilja ljusgul 80 juli-aug A 40

- ’Corky’ daglilja gul 70 juli-aug A 40

- ’Daring Deception’ daglilja lavendelrosa, vinrött öga 60 juli-aug A 35

- ’Fooled Me’ daglilja orangegul, röd ögonzon 60 juni-aug A 35

- ’Frans Hals’ daglilja gul och rödbrun 65 juli-aug A 40

- ’Green Flutter’ daglilja gul, ljusgrön mitt 60 juli-aug A 40

- ’Happy Returns’ daglilja gul 30 maj-sep A 35

- ’Joan Senior’ daglilja gräddvit 40 juni-aug A 40

- lilioasphodelus (flava) gul daglilja klargul, doft 80 juni-juli A 35

- fulva 'Frösvidal' brunröd daglilja rödorange 70/120 juli-aug A 40

- ’Mauna Loa’ daglilja orange 50 juli-aug A 40

- ’Moment of Truth’ daglilja vit, ljusgult svalg 60 juni-sep A 40

- ’Pandoras Box’ daglilja vit med rött öga 50 juli-aug A 35

- ’Pardon Me’ daglilja mörkröd, gulgrönt svalg 50 juli-sep A 40

- ’Pink Damask’ daglilja laxrosa 70 juni-aug A 35

- ’Sammy Russel’ daglilja tegelröd 60 juli-aug A 35

- ’Stella d’Oro’ daglilja guldorange 25 maj-sep A 35

- ’Strawberry Candy’ daglilja laxrosa, rödare mitt 65 juli-aug A 40

- ’Summer Wine’ daglilja rödviolett 60 juli-aug A 35

HEPATICA

Blåsippan har vintergröna, mycket vackert treloberade blad, och får tidigt om våren, smala stänglar 
med lysande blå blommor. Bildar med tiden små tuvor. Föredrar en humushaltig, kalkrik jord med god 
dränering i lite skuggigare lägen. Till rabatter, stenpartier eller för förvildning i woodland. 

- nobilis blåsippa blå 10 apr-maj A 30

HEUCHERA

En växt som nästan uteslutande odlas för de vackra bladen som finns i oändliga färgkombinationer. 
Lätt flikade blad med olika ådringar beroende på sort. Blommorna sitter på höga skaft och är skira, 
i rött, rosa eller vitt. En fuktig, gärna kalkrik jord med dränering är optimalt. Tål inte torka. Sol-
halvskugga för de flesta sorter, skugga för de limefärgade då bladen lätt bränns i solen. Vacker i 
större sjok i perennplanteringar eller som kantväxt.

- ’Beauty Colour’ alunrot grönmarmorerade blad 30 juni-aug B* 30

- ‘Black Pearl’ alunrot svart 30 juni-aug B* 30

- ’Cinnabar Silver’ alunrot silver-purpur blad 30 juni-juli B* 30

- ’Frosted Violet’PBR alunrot mörkvioletta blad 25 juni-aug B* 30

- Heuchera ‘Green Spice’ alunrot grönsilvriga blad 30 juni-juli B* 30

- ’Lime Marmelade’PBR alunrot vit blomma, gulgröna blad 25 juni-aug B* 30

- ’Marmalade’PBR alunrot persikorosa blad 30 juni-aug B* 30

- ’Obsidian’PBR alunrot mörkt purpurröda blad 25 juni-juli B* 30

- ‘Paris’ alunrot rosa 40 juni-sep B* 30

- ’Plum Pudding’PBR alunrot röda blad 25 juni-juli B* 30

- ’Rachel’ alunrot rosa blomma, röda blad 25 juni-sep B* 30

- ’Regina’ alunrot silver-purpur marmorerad 35 juni-sep B* 30

- sanguinea ’Leuchtkäfer’ blodalunrot röd blomma, gröna blad 40 juni-sep A* 30

- sanguinea ’Smedsberget’ alunrot mörkrosa 20/60 maj-juni A* 30

- ’Silver Scrolls’PBR alunrot silvermarmorerade blad 30 juni-juli B* 30

- villosa ’Autumn Bride’ alunrot vit 30-40 juni-juli B* 30

- villosa ’Caramel’PBR alunrot orangegula blad 25 aug-okt B* 30

- villosa ’Palace Purple’ alunrot vit blomma, röda blad 50 juni-sep B* 30
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X HEUCHERELLA

En liten kompakt, tuvformad planta med vackra blad. Ur tuvan reser sig de luftiga blom  ställningarna 
i rosa. Blommar under juni-juli. Jorden ska vara fuktighetshållande, lätt och med närings innehåll. Sol 
till halvskugga. Fin i woodland, torvpartier eller rabatter. Sprider sig långsamt med utlöpare om den 
trivs.

- alba ’Bridget Bloom’ klockvippa ljust rosa 30 juni-juli B* 30

- ’Golden Zebra’PBR klockvippa gulröda blad 35 juni-juli B* 30

- ’Sweet Tea’PBR klockvippa orangeröda blad 25 juni-juli B* 30

HOSTA

Ett släkte som odlas framförallt för det vackra bladverket. Bladen är allt från små till stora, smala eller 
breda och färgerna gröna, blådaggiga eller variegerade i vitt eller gult. Variationen är enorm. Även 
blommorna är vackra – små, liljelika i lila eller vitt. Föredrar en mullrik, fuktig jord i djup till lätt skugga. 
Vissa sorter klarar sol ganska bra bara jorden är fuktig. Passar i skuggigare rabatter, woodland, på 
kyrkogårdar mm. Vacker som kantväxt. Kommer ganska sent på våren och kan kombineras med 
vårlökar eller tidigblommande perenner.

- ’August Moon’ funkia gul 80 aug-sep A 50

- ’Big Daddy’    funkia grågrön 60 juli-aug A 50

- ‘Blue Mouse Ears’ funkia grön-blåa blad 20 juli-sep A 20

- ’Cherry Berry’ funkia vitgul, grön kant 25 juli-sep A 35

- ‘Empress Wu’ funkia blå-gröna blad 100 juli-aug A 100

- ’Fire and Ice’ funkia vit, bred grön kant 35 juli-aug A 50

- (Fortunei-Gruppen)  
  ‘Fortunei Albomarginata’

blomsterfunkia grön, vit kant 60 juli-aug A 40

- (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Aurea' blomsterfunkia gul-gröngul 30 juli-aug A 40

- (Fortunei-Gruppen) 
  'Fortunei Aureo marginata'

bomsterfunkia grön, gul kant 50 juli-aug A 40

- (Fortunei-Gruppen) 
  ‘Fortunei Hyacinthina’

blomsterfunkia matt grön 60 juli-aug A 50

- (Fortunei-Gruppen) ‘Francee’ bomsterfunkia grön, vit kant 50 juli-aug A 50

- (Fortunei-Gruppen) ‘Patriot’ funkia grön, bred vit kant 50 juli-aug A 50

- (Fortunei-Gruppen) ’Twilight’ funkia mörkgrön, gulvit kant 50 juni-aug A 40

- ’Golden Tiara’ funkia grön, gul kant 25 juli-aug A 35

- ’Guacamole’ funkia lime, grön kant 60 juli-aug A 35

- ’Krossa Regal’ funkia blågrå, ljuslila 70 juli-aug A 50

- ’Night Before Christmas’ funkia grön, vit mittrand 30 juli-aug A 40

- ‘Purple Heart’ funkia grön 40 juli-aug A 40

- ’Royal Standard’ doftfunkia grön, doftande 40 juli-aug A 50

- ’Shade Fanfare’ funkia gulgrön, vit kant 60 juli-aug A 50

- sieboldiana daggfunkia grågrön 60 juli-aug A 50

- sieboldiana ’Elegans’ daggfunkia grågrön, storbladig 60 juli-aug A 50

- sieboldiana ’Frances Williams’ daggfunkia grågrön, gul kant 80 juli-aug A 50

- sieboldiana ’Great Expectations’ daggfunkia blågrön, gulgrön mitt 80 juli-aug A 50

- ’So Sweet’ funkia grön, vit kant 30 juli-sep A 40

- ’Sum and Substance’ funkia gulgrön, storbladig 70 juli-aug A 50

- (Tardiana-Gruppen) ‘Devon Green’ blåfunkia mörkgröna 35 juli-aug A 30

- (Tardiana-Gruppen) ‘Halcyon’ blåfunkia blågrå 30 juli-aug A 40

- (Tardiana-Gruppen) ’June’PBR’ funkia gul, blågrön kant 50 juli-aug A 40

- (Tokudama-Gruppen) ’Blue Cadet’ funkia blågrå 40 juni-juli A 50

- (Undulata-Gruppen) ‘Undulata’ brokfunkia vit mitt, grön kant 40 juli-sep A 40

- ’Wide Brim’ funkia grön, vitgul kant 50 juli-aug A 50
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HYLOTELEPHIUM (se även Phedimus och Sedum)

Lättodlad, vacker och användbar perenn som håller stilen hela säsongen. De små stjärnlika blommorna 
bildar stora kvastar i toppen av ogrenade, upprättväxande stjälkar med köttiga blad. Blomfärgen 
varierar mellan sorterna och är vanligen i någon nyans av rosa eller rött, men vita varianter finns. Blad 
och stjälkar är grågröna, blågröna eller mer eller mindre röda. Kärleksörten trivs på varma och soliga 
platser med väldränerad, inte alltför näringsrik jord.

- (Atropurpureum-Gruppen) 
  ‘Purple Emperor’

kärleksört rosa 50 aug-sep B* 30

- ’Bertram Anderson’ kärleksört vinröd 25 aug-sep B* 25

- cauticola liten kärleksört röd 10 aug-sep A* 25

- cauticola ’Lidakense’ liten kärleksört röd 15 aug-sep A* 25

- ewersii mongoliskt fetblad ljusröd 15 juli-aug A* 30

- ’Herbstfreude’ kärleksört mörkrosa, roströd 50 aug-okt A* 35

- ’José Aubergine’ kärleksört mörkrosa 50 aug-okt B* 30

- ’Matrona’ kärleksört rosaröd 50 aug-okt A* 35

- ‘Thunderhead’ kärleksört rosaröd 60 aug-sokt B* 40

- spectabile ’Brilliant’ kinesisk kärleksört karminröd 30 aug-sep B* 35

- spectabile ’Granlunda’ kinesisk kärleksört karminröd 30 aug-sep A* 35

- spectabile ’Stardust’ kinesisk kärleksört vit 30 aug-sep B* 35

HYPERICUM 

Egentligen en halvbuske med korsvis motsatta, elliptiska, ljust gröna blad. Blommorna är gula och 
doftar citron. De visar sig under juli-september. Föredrar lite torrare, väldränerade lägen i full sol.

- perforatum äkta johannesört gul 40 juli-sep A 30

HYSSOPUS

Isopen har en speciell mintliknande doft och brukar föras till kryddväxterna. Den passar dock lika bra 
som rabattperenn. Något vedartade, upprätta stänglar med kransställda, lansettlika blad. Blommorna 
är blå, vita eller rosa och mycket omtyckta av bin. Blomning under juli-augusti. Bäst på soldränkta 
platser i kalkhaltig, väldränerad jord. Passar utmärkt som låg infattningshäck. Klipp ner till 15 cm efter 
blomningen. Självsår sig gärna.

- officinalis isop blå 40 juli-aug B* 30

- officinalis ’Albus’ isop vit 40 juli-aug B* 30

- officinalis ’Roseus’ isop rosaröd 40 juli-aug B* 30

IBERIS

Vintergrön halvbuske med små, spatellika blad och vita, ca 5 cm breda, flata blomklasar. Blomningen 
äger rum i maj-juni. Fungerar bra på soliga och torra platser.

- sempervirens ’Appen-Etz’ vinteriberis vit 15 maj-juni A* 35

- sempervirens ’Schneeflocke’ vinteriberis vit 25 maj-juni A* 35

IRIS 

Ett stort och skiftande släkte, både till höjd, blomningstid och ståndortskrav. Trädgårdsiris blom mar 
under maj-juni, har breda, svärdformade blad och kräver en torr samt kalkrik jord i sol till lätt skugga. 
Bör delas vart tredje år. Detsamma gäller violiris. Strandiris blommar under juni-juli, har smalare, 
mer gräslika blad och föredrar en fuktig, kalkhaltig jord. Tål både kortvarig torka och översvämning. 
Gemensamt är en ganska kortvarig blomning. Vacker snittblomma.

- chrysographes ’Black Form’ sammetsiris purpursvart 50 juni-juli B 30

- (Germanica-Gruppen) ‘Immortality’ trädgårdsiris vit 80 juni B* 35

- (Germanica-Gruppen) ‘Senlac’ trädgårdsiris purpurlila 70 juni B* 35

- (Germanica-Gruppen) 'Sultan's Palace' trädgårdsiris rödorange 80 juni B* 35

- (Germanica-Gruppen) ‘Superstition’ trädgårdsiris mörklila, purpur 70 juni B* 35

- (Intermedia-Gruppen) 'Apricot Silk' trädgårdsiris orange 55 juni B* 35

- (Intermedia-Gruppen) ‘Bedtime Story’ trädgårdsiris ljust blå 50 juni B* 35

- (Intermedia-Gruppen) ‘Constant Wattez’ trädgårdsiris ljusaprikos 70 juni-juli B* 35

- pallida 'Empress of India' trädgårdsiris blålila 70 juni B* 35

- pseudacorus svärdslilja gul 90 juni A 40

- sanguinea ’Snow Queen’ violiris vit 80 juni-juli B* 35

- (Sibirica-Gruppen) 'Blue King' strandiris blåviolett 80 juni-juli A 35

- (Sibirica-Gruppen) 'Blue Moon' strandiris mellanblå 80 juni-juli A 35
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- (Sibirica-Gruppen) ‘Dawn Waltz’ strandiris ljus violett-vit 70 juni-juli A 35

- (Sibirica-Gruppen) ‘Perry’s Blue’ strandiris himmelblå 70 juni A 35

- (Sibirica-Gruppen) 'Silver Edge' strandiris blåsilvrig 70 juni-juli A 35

- (Sibirica-Gruppen) ‘Sparkling Rose’ strandiris lilarosa 70 juni-juli A 35

KALIMERIS

Fjäderastrarna liknar i mångt och mycket de i astersläktet. Mycket blomvilliga med små, prästkrage-
liknande blommor i juli-september. Stjälkarna är stadiga och buskigt välförgrenade. Lättodlad och 
långlivad perenn som passar bra till snitt. Väldränerad, näringsrik jord med mull i sol eller halv skugga. 
Ett bra alternativ till aster eftersom den inte drabbas av mjöldagg.

- incisa ’Alba’ fjäderaster vit 60 juli-sep A 35

- incisa ’Blue Star’’ fjäderaster violett 60 juli-sep A 35

- incisa ’Madiva’ fjäderaster ljusviolett 60 juli-sep A 35

KIRENGESHOMA

Mycket vackert treflikade blad karaktäriserar denna växt. Nickande, ljust gula, något vaxartade och 
lätt hängande klockor på rödaktiga stjälkar. Bör odlas i mullrik, fuktighetshållande jord med lågt pH i 
skugga till halvskugga. En perfekt woodlandperenn med andra ord. Den sena blomningen i augusti-
september medför att den inte alltid hinner blomma längre upp i landet eller att blommorna skadas 
av tidig höstfrost.

- palmata vaxklocka ljusgul 80 aug-sep B 35

KNAUTIA

En mycket lättodlad perenn med vinröda, lätt fransiga välvda korgblommor på höga stänglar. Har ett 
litet slängigt växtsätt och gör sig bäst i sällskap med andra perenner. Blommar från juli-september. 
Mycket tålig och klarar det mesta, men önskar gärna en något torr jord i sol. Suverän perenn som 
fyller i större planteringar. Självsår sig.

- macedonica grekisk vädd mörkröd 70 juli-sep B* 35

- macedonica ’Mars Midget’ grekisk vädd mörkröd 40 juli-sep B* 35

KNIPHOFIA

En speciell perenn med ursprung från Afrika. Ur de stora vintergröna bladrosetterna skjuter under 
för sommaren kraftiga blomstänglar. Blommorna kommer under juni-augusti och är i toppen röda, 
medan den nedre delen av blomställningen har gula blommor. Passar i lite tyngre, näringsrika jordar 
som håller fukten. De måste dock vara extremt väldränerade vintertid. Soliga lägen.

- (Cultorum-Gruppen) ‘Alcazar’ rabattfackellilja gulröd 80 juli-sep C* 40

- (Cultorum-Gruppen) ‘Ice Queen’ rabattfackellilja vit 100 juli-sep C* 40

LAMIUM

En lågväxande marktäckare med vintergröna blad som kan ha vit eller silvrig marmorering. 
Läppformade blommor i vitt eller rosa under maj och juni. Klarar de flesta jordar, men föredrar 
en humusrik, sandblandad jord i sol-halvskugga. I soliga lägen ställs större krav på jordens 
fuktighetshållande förmåga. Bäst som marktäckare under buskar och rejäla perenner då den sprider 
sig ganska aggressivt med utlöpare.

- galeobdolon ’Florentinum’ gulplister gul 25 juni A 35

- galeobdolon ’Hermann’s Pride’ gulplister gul 25 juni A 35

- maculatum ’Beacon Silver’ rosenplister rosalila 15 maj-juni A 30

- maculatum ’White Nancy’ rosenplister vit 15 maj-juni A 30

fort.s IRIS
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LATHYRUS

Klättrande till krypande, buskiga perenner med blågröna blad och klasar av 1–2 cm stora blommor 
som till skillnad från den ettåriga luktärten är doftlösa. Föredrar näringsrika jordar med god dränering 
i sol eller lätt skugga.

- latifolius ’Red Perle’ rosenvial röd 200 juli-sep B* 50

- latifolius ’Rosa Perle’ rosenvial rosa 200 juli-sep B* 50

- latifolius ’White Perle’ rosenvial vit 200 juli-sep B* 50

- vernus vårärt violett 30 apr-maj B* 35

LAVANDULA

En av våra mest omtyckta perenner, som egentligen är en halvbuske med små, smala, grågröna 
blad. Blommar under juli-augusti med härligt doftande blåvioletta blommor vilka även uppskattas av 
bin och fjärilar. Kräver lätta, väldränerade jordar med kalk och soliga varma lägen för att övervintra 
tillfreds ställande. Torktålig perenn passande till mindre infattningshäckar, i perennplanteringar, till 
snitt eller torkning. 

- angustifolia ’Dwarf Blue’ lavendel violettblå 40 juli-aug B* 25

- angustifolia ’Hidcote’ lavendel blåviolett 35 juli-aug B* 25

- angustifolia ’Munstead’ lavendel lavendelblå 40 juli-aug B* 25

- angustifolia ’Rosea’ lavendel ljusrosa 40 juli-aug C* 25

- x intermedia ‘Edelweiss’ lavendel vit 35 juli-aug B* 25

LEONTOPODIUM

En liten stenpartiväxt med små, gulvita blomkorgar som tillsammans med gråludna högblad bildar en 
oregelbunden stjärnform. Blommar under juli-sept. Växten bildar en liten tuva som trivs bäst på torra, 
kalkrika jordar med litet näringsinnehåll. På näringsrika jordar tappar växten ofta formen.

- nivale ssp. alpinum  edelweiss gråvit 20 juli-sep B* 25

LEPTINELLA

Vintergrön, lågväxande marktäckare som breder ut sig med rejäl fart. Små, avlånga ormbunkslika 
blad som är blågröna under sommaren och antar en mer violettbrun färg vintertid. Utmärkt fogväxt 
till plattsättningar mm, där det inte är alltför torrt.

- squalida krypkotula brungrön 5 juli-aug A* 35

LEUCANTHEMUM 

Vacker och klassisk perenn för solrabatter. Kräver näringsrika, väldränerade jordar då de inte tål 
vinterfukt. Hållbar snittblomma. Behöver planteras om och delas ungefär vartannat år. Självsår sig 
ofta. Höga sorter behöver ofta stödjas.

- x superbum BroAdWAy lIghts  
  (’Leumayel’PBR)

jätteprästkrage gräddgul 60 juni-sep B 35

- x superbum ’Bröllopsgåvan’ jätteprästkrage vit 100 juli-okt A 35

- x superbum ’Dwarf Snow Lady’ jätteprästkrage vit 25 juni-aug B 35

- vulgare ’Maikönigin’ prästkrage vit 70 maj-juni A 35

LAMPROCAPNOS (DICENTRA)

Klassiska växter med rosa eller vita, spektakulära, hängande blommor. Plantorna tittar upp ur jorden 
tidigt på våren och växer snabbt till buskliknande plantor på 70–80 cm. Redan i maj pyntas de med 
rader av hjärtformade blommor på bågböjda stjälkar. Ska ha ett skuggigt läge för lång blomningstid. 
Jorden bör vara fuktighetshållande med mull och god dränering. Som följd av sin sitt tidiga utspring 
kan de behöva skyddas mot sen vårfrost.

- spectabilis löjtnantshjärta rosavit 80 maj-juni A 50

- spectabilis ’Alba’ löjtnantshjärta vit 80 maj-juni A 50

- spectabilis VAlentIne (’Hordival’PBR) löjtnantshjärta vit 80 maj-juni A 50
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LIGULARIA

Ett släkte med maffiga perenner som passar solitärt. Stora, mörkt röda blad och stammar kontrasterar 
fint mot de orangegula blommorna. Blommar under juli-sept. Kväver en fuktighetshållande, näringsrik 
humusjord i sol till halvskugga. Kan under varma dagar sloka trots att de har tillgång till fukt, men 
åter    får oftast spänsten på kvällen. Bör lämnas i fred på växtplatsen. Vacker solitär i närheten av 
vatten.

- dentata ’Britt-Marie Crawford’PBR klippstånds ljust orangegul 90 aug-sep A 60

- dentata ’Desdemona’ klippstånds orangegul 90 juli-aug A 60

- dentata ’Othello’ klippstånds orangegul 90 juli-aug A 60

- przerwalskii spirstånds gul 150 juli-aug A 50

- ’The Rocket’ mörk gullstav gul 180 juli-aug A 50

LINUM

En nätt liten perenn med smala stjälkar och små, barrlika blad. Blommorna är vackert himmelsblå, ca 
två cm stora och slår ut under högsommaren. Jorden bör vara väldränerad, åt det torra hållet, och 
kalkhaltig utan att vara alltför näringsrik. Soliga lägen.

- perenne ’Saphir’ berglin himmelsblå 25 juni-aug C* 40

LUPINUS

En högrest perenn med en maffig blomstängel som kan fås i alla regnbågens färger. Blommar 
under juni-augusti och kan remontera på hösten om den skärs ner direkt efter första blomningen. 
Självsår sig lätt. Har djupt rotsystem som har kvävefixerande knölar varför den ofta används som 
jordförbättring. Kalk- och näringsfattiga jordar i sol-halvskugga.

- x regalis ’Gallery Blue’ regnbågslupin blå 50 juni-aug B 40

- x regalis ’Gallery Pink’ regnbågslupin rosa 50 juni-aug B 40

- x regalis ’Gallery Red’ regnbågslupin röd 50 juni-aug B 40

- x regalis ’Gallery White’ regnbågslupin vit 50 juni-aug B 40

- x regalis ’Gallery Yellow’ regnbågslupin gul 50 juni-aug B 40

LYCHNIS

Klassiska perenner i rött, karmin eller vitt. Sommarblommande perenner med ett upprätt växtsätt. 
Föredrar väldränerade och humusrika jordar i sol, men är inte kräsna. Klarar vinterfukt dåligt. I 
rabatter, stenpartier eller till snitt. Sprider sig med frö och kan hoppa runt i rabatten.

- chalcedonica studentnejlika orangeröd 100 juni-aug A 35

- coronaria purpurklätt lysande karminröd 60 juni-sep A* 30

- coronaria ’Alba’ purpurklätt vit 60 juni-sep A* 30

LIATRIS

En läcker perenn som väcker uppseende i perennplanteringen, dels genom det strikt upprätta 
växtsättet, dels genom att den börjar blomma uppifrån. Blomställningen är ett kolvlikt ax i lila eller 
vitt där de första blommorna slår ut under juli och blomningen pågår sedan till oktober. Bladen är 
smala, gräslika. Tål både torra och fuktiga jordar, men växer bäst på lite fuktigare ståndorter i full sol. 
Tål inte vinterväta.

- spicata rosenstav rosalila 60 juli-sep A 35

- spicata ’Alba’ rosenstav vit 60 juli-sep A 35

- spicata ’Floristan Weiss’ rosenstav vit 70 juli-sep A 35

- spicata ’Floristan Violett’ rosenstav violett 70 juli-sep A 35

- spicata ’Kobold’ rosenstav violett 40 juli-sep A 35

LEWISIA

En liten, taklökslik, vintergrön planta som blommar med aprikos, rosa eller vita blommor i juni-juli. 
Blommorna skjuter upp till ca 20 cm höjd på en grenad stängel. Jorden måste vara mycket väl-
dränerad eftersom den inte klarar vinterfukt. Sol till lätt skugga. En söt liten stenpartiväxt.

- cotyledon Sunset-Gruppen broklewisia blandade 15 juni-juli B* 30
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MALVA

En ganska buskig perenn som tar plats. Flera grenade, relativt stadiga stjälkar med runda, flikade 
blad och upp till 5 cm vida blommor med lätt urnupna kronblad i rosa eller vitt. Blom mar under juli-
augusti. Klarar de flesta jordtyper, men trivs bra på lätta, näringsrika jordar i sol. Tål torka. Används i 
rabatter eller för förvildning. Bör delas med jämna mellanrum och kan drabbas av stockrosrost.

- alcea ’Fastigiata’ rosenmalva rosa 80 juli-sep B 35

- moschata myskmalva rosa 50 juli-sep B 35

- moschata ’Alba’ myskmalva vit 50 juli-sep B 35

MECONOPSIS 

En lite exklusivare växt som inte är helt lättodlad. Underbara, himmelsblå blommor ca 5 cm i 
diameter, lätt nickande på höga, håriga skaft. Bladen är lätt blådaggiga, beklädda med rödbruna hår. 
Blommar under juni-juli. Ståndorten måste vara väldränerad och plantorna kan behövas täckas mot 
vinterfukt. Samtidigt krävs fuktighetshållande jord under sommaren. I övrigt bör jorden vara närings- 
och humusrik. Läget bör vara lätt skuggigt, men sol funkar också. I rabatter eller woodland. Skär av 
blomstängeln efter blomning det första året för att förhindra att växten dör.

- betonicifolia blå bergvallmo himmelsblå 80 juni-juli B* 35

- cambrica engelsk valmo citrongul 30 juni-okt B* 30

MELISSA

Kryddväxt med ovala, tandade blad och en härlig doft och smak av citron. Blommorna är rosavita, 
ganska oansenliga och växten odlas enbart för bladen. Gott till fisk, sallader eller på tårtor och efter-
rätter. Fuktig, humusrik jord i sol till halvskugga.

- officinalis citronmeliss bladväxt, krydda 50 juli-aug B 35

MENTHA

Släktet karaktäriseras av starkt aromatiska blad, avlånga till runda axlika blomställningar med små, 
röd violetta blommor. Blomman liknar stäppsalvians en hel del. Trivs i något fuktig, humusrik jord, men 
klarar i princip alla jordar. Går bra i varma, soliga till halvskuggiga lägen. Observera att de sprider 
sig snabbt med underjordiska utlöpare och deras framfart kan behöva begränsas. Till örtagårdar, 
rabatter, snitt eller torkning.

- x piperita (Piperita-Gruppen)  
  ‘Chocolate’

chokladmynta mörkröda blad 50 juli-aug A 35

- x piperita (Citrata-Gruppen)  
  ‘Lemon Fresh’

citrusmynta grönt bladverk 50 juli-aug B 35

- piperita ‘Strawberry’ jordgubbsmynta violetta blommor, grönt 
bladverk

50 juli-aug B 35

- spicata ’Crispa’ krusmynta krusiga blad, krydda 50 juli-aug A 35

- spicata ‘Fägre’ grönmynta ljusrosa blommor, gröna blad 50 juli-aug A 35

- x villosa ‘Moroccan’ marockansk mynta vita blommor, krusiga gröna blad50 juli-aug A 35

LYTHRUM

En upprätt växt med rosa till rödvioletta blomspiror. Blommar under juli-september och är omtyckt 
av bin och fjärilar. Bladen är lansettlika, korsvis motsatta. Egentligen en fuktföredragande växt som 
vill ha en mullrik jord, men tål även ganska torra jordar. Sol-lätt skugga. En ganska användbar perenn 
med tanke på den vida ståndortsamplituden. I rabatter eller längs fuktstråk.

- salicaria ’Blush’ fackelblomster ljusrosa 80 juli-aug A 30

- salicaria ’Robert’ fackelblomster rödviolett 60 juli-aug A 30

- salicaria ‘White Swirl’ fackelblomster vit 70 juli-aug A 30

- virgatum ’Dropmore Purple’ smalt fackelblomster violettröd 50 juli-aug A 30

LYSIMACHIA

Företrädelsevis sommarblommande perenner, flera arter i gult. Både krypande och mer högväxta, 
som alla är invasiva. Sprider sig med under- eller ovanjordiska utlöpare. De föredrar i regel närings- 
och humusrika jordar som håller en del fukt, men är sällan kinkiga när det gäller jorden. Sol-lätt 
skugga. Kan användas i rabatter, men deras spridning kan behövas begränsas.

- clethroides vitlysing vit 70 juli-sep B* 35

- nummulara penningblad gul 5 juni-aug A 35

- nummularia ’Aurea’ penningblad gul, gulbladig 5 juni-aug B 35

- punctata praktlysing gul 70 juli-aug A 35

- punctata golden AlexAnder  
  (’Walgoldalex’) 

praktlysing gul 60 juli-aug A 35
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MYOSOTIS

En lägre perenn utan styrsel och med mer eller mindre nedliggande blomstjälkar. Långsmala, håriga 
blad och små, blå eller vita blommor liknande ormögats. Blommar under juni-augusti. Fuktig, näringsrik 
jord, gärna åt det sumpiga hållet. En utmärkt marktäckare på rejält fuktiga jordar, där den också sprider 
sig med både utlöpare och frön. Fin längs dammkanter eller fuktstråk.

- scorpioides äkta förgätmigej himmelsblå 30 juni-aug B 20

NEPETA

En av våra mest tacksamma perenner som bjuder på en otroligt lång blomningstid, mycket god 
täckningsförmåga och aromatiskt bladverk. Får blålila blommor som är mycket omtyckta av bin. 
Växt sättet är buskigt med blommorna sittandes i kransar längs blomstängeln. Kräver en väldränerad 
jord under vintern och gärna åt det torrare hållet på sommaren. Placeras soligt. Blommar maj-sept. 
Klipp ner plantan efter första blomningen, men inte efter andra eftersom den då kan ruttna under 
vintern. Vacker både som kantväxt och som vävarväxt i större perennplanteringar.

- x faassenii ‘Florina’ kantnepeta rosalila 50 juni-sep B* 35

- x faassenii ’Kit Cat’ kantnepeta blåviolett 30 maj-sep A* 30

- x faassenii ‘Purrsian Blue’ kantnepeta blå 30 juli-okt A* 30

- x faassenii ‘Six Hills Giant’ kantnepeta blå 50 maj-sep A* 35

- x faassenii ’Walker’s Low’ kantnepeta blåviolett 50 maj-sep A* 35

- racemosa ’Linghem’ kantnepeta blåviolett 30 maj-sep A* 30

- racemosa ’Snowflake’ kantnepeta vit 40 juni-sep B* 35

- racemosa ’Superba’ bergnepeta blåviolett 25 maj-sep A* 30

OENOTHERA

Prärieväxt som blommar länge och villigt med stora, skålformade och vanligtvis lysande gula 
blommor. Trots namnet finns både natt- och dagblommande nattljus. Storblommande nattljus har 
nedliggande växtsätt och blommor som slår ut först framåt kvällskvisten, medan de upprättväxande 
gullnattljusen blommar hela dagen. Jorden måste vara väldränerad, men i övrigt fungerar de flesta i 
inte alltför tunga jordar. Placeras soligt och varmt i rabatter eller stenpartier. 

- fruticosa gullnattljus gul 50 juli-aug A 35

- macrocarpa storblommigt nattljus gul 20 juli-sep B* 35

OMPHALODES

En utsökt marktäckare som täcker marken väl med sina tätt placerade, hjärtformade och matt gröna 
blad. Blommorna är blå eller vita med fem kronblad och ger en vacker matta under maj. Optimal 
stånd ort är något fuktig, humusrik jord i halvskugga, men den klarar även skugga samt de flesta 
jordar. I soligare lägen är det viktigare med fuktig jord. Sprider sig med utlöpare utan att vara riktigt 
aggressiv. Utmärkt som marktäckare under träd och buskar.

- cappadocica ’Starry Eyes’ kaukasiskt ormöga blå, vit kant 15 maj A 35

- verna ormöga klarblå 15 maj A 35

- verna ’Alba’ ormöga vit 15 maj A 35

OPHIOPOGON

En liten, upprätt tuva av mörka, med i det närmaste svarta, smala blad. Små, scillaliknade, rosa 
blommor i juli. Väldränerad, fuktighetshållande och mullrik jord i sol-halvskugga.

- planiscapus 'Kokuryu' mörkt ormskägg vitrosa 20 juli-aug C* 15

MONARDA

Styva, fyrkantiga stjälkar bär upp den relativt högresta perennen med tufsiga blommor i rött, rosa, vitt 
eller lila. Blomningen infaller under juli-augusti. Blomställningarna består av flera rader läppformade små 
blommor. Kräver en fuktighetshållande och näringsrik jord, gärna utan humus i sol-lätt skugga. Drabbas 
mycket lätt av mjöldagg på torrare ståndorter. Sprider sig sakta med utlöpare, men bör delas med några 
års mellanrum. En god stomme i fuktigare rabatter.

- ‘Bee-Happy’ temynta cericerosa 60 juli-aug C 35

- ’Beauty of Cobham’ temynta rosa 80 juli-sep B 35

- ’Squaw’ temynta röd 100 juli-aug B 35
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PACHYSANDRA

Örtartad halvbuske med underjordiska utlöpare och vintergröna skott. Bladen är kransställda, blanka 
och mörkt gröna. Blommar i maj med små vita oansenliga blommor. Trivs i kalkfria, humusrika och 
fuktiga jordar samt halvskuggigt till skuggigt läge. I sol och på kalkhaltiga jordar blir bladen gula. Tål 
inte torka. En vacker och rejäl marktäckare med god täckningsförmåga.

- terminalis ’Green Carpet’ skuggröna glänsande 15 maj A 25

PAEONIA 

Magnifik perenn som dock tar god tid på sig innan den kommer till sin rätt. Gröna, ganska blanka, 
flikade blad och mycket stora, skålformade blommor, hos flera sorter tätt fyllda. Blommar mellan 
maj och juli beroende på sort. Blommorna är vita, rosa, röda eller gula. Kräver lite tyngre, närings-
rika jordar och vill helst stå i fred på växtplatsen. Soligt läge. Vacker solitär såväl i gräsmattan som 
i blandade perennrabatter. En växt som håller sig riktigt fin hela säsongen, även efter blomningen.

- ’Buckeye Belle’ pion magentaröd 75 juni-juli A 60

- ’Claire de Lune’ pion ljusgul, enkel 60 juni-juli A 60

- ’Coral Charm’ pion korallrosa, halvfylld 60 juni-juli A 60

- x festiva ’Alba Plena’ bondpion vit, fylld 60 juni-juli A 60

- x festiva ’Rosea Plena’ bondpion rosa, fylld 60 juni-juli A 60

- x festiva ’Rubra Plena’ bondpion röd, fylld 60 juni-juli A 60

- lactiflora ’Bowl of Beauty’ luktpion rosa, gul mitt 95 juni-juli A 60

- lactiflora ’Duchesse de Nemours’ luktpion vit, fylld 80 juni-juli A 60

- lactiflora ’Festiva Maxima’ luktpion vit, fylld 85 juni-juli A 60

- lactiflora ’Karl Rosenfield’ luktpion röd, fylld 80 juni-juli A 60

- lactiflora ’Laura Dessert’ luktpion gräddvit, fylld 80 juni-juli A 60

- lactiflora ’Nymphe’ luktpion rosa, enkel 80 juni-juli A 60

- lactiflora ’Sarah Bernhardt’ luktpion rosa, fylld 80 juni-juli A 60

- lactiflora ’Shirley Temple’ luktpion vit, fylld 80 juni-juli A 60

- lactiflora ’Sorbet’ luktpion rosa och gulvit, fylld 75 juni-juli A 60

- lactiflora ’White Wings’ luktpion vit, enkel 90 juni-juli A 60

- tenuifolia dillpion mörkröd, enkel 60 maj A 40

ORIGANUM

En aromatisk kryddväxt som blommar vackert i rosa. Vanligen kompakta plantor med äggrunda 
blad och små läppformade blommor under juli-september. Väldränerad, torr jord med kalkinnehåll 
i full sol. Passar fint i kryddträdgården såväl som i rabatten, men även som marktäckare. Klipp ner 
plantorna på våren. Blad för användning som krydda bör plockas före blomningen.

- ’Hot and Spicy’ oregano rosa 50 aug-sep C* 35

- (Laevigatum-Gruppen) ’Herrenhausen’ purpurmejram rosalila 40 aug-sep B* 30

- ’Rosenkuppel’ hybridmejram rödviolett 40 juli-sep B* 30

- vulgare ’Compactum’ kungsmynta rosalila 15 aug-sep B* 20

- vulgare ’Thumble’s Variety’ kungsmynta gulbladig 15 juli-aug B* 20

PAPAVER

Ett släkte med klassiska perenner. Vallmoblommorna är vackert skålformade med stora sidenlika kron-
blad. Knoppen, som innan den slår ut är nickande, sitter ensam på en hårig, styv stjälk innehållande 
vit mjölksaft. De flesta sorterna blommar under juni-juli och vissnar sedan ner för att lämna ett hål 
efter sig i rabatten. Föredrar väldränerade, ganska torra jordar i soliga lägen. Frökapseln är dekorativ 
och passar bra att torka. Passar i rabatter där andra perenner kan ta vid efter blomningen. Även fin 
snittblomma.

- croceum (Gartenzwerg-Serien)  
  gArtenzWerg mIx

sibirisk vallmo blandade 25 juni-sep A 25

- (Orientale-Gruppen)  
  ’Beauty of Livermere’

jättevallmo röd 100 juni-juli B* 35

- (Orientale-Gruppen)  
  ’Black and White’

jättevallmo vit med svart 90 juni-juli B* 60

- (Orientale-Gruppen) ’Patty’s Plum’ jättevallmo plommonviolett 80 juni-juli B* 35

- (Orientale-Gruppen)  
  'Prinzessin Viktoria Louise'

jättevalmo laxrosa 80 juni-juli B* 35

- (Orientale-Gruppen) ‘Royal Wedding’ jättevallmo vit med svart mitt 80 juni-juli A 35

PERSICARIA

se Bistorta
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PEROVSKIA

Halvbuske, men uppför sig och bör behandlas som en perenn eftersom den oftast fryser kraftigt 
till baka under vintern. Släktet tillhör liksom många av våra kryddväxter plisterfamiljen och har 
aromatiska, filthåriga, silvergrå stjälkar och blad. Under sensommaren och hösten pryds den med 
små lavendelblå blommor i stora, luftiga, toppställda blomställningar. Kräver en solig, varm växtplats 
och en väldränerad jord, särskilt mot vinterfukt.

- atriplicifolia ’Little Spire’ afghanperovskia blåviolett 65 aug-sep C* 40

- ’Blue Spire’ perovskia blåviolett 100 aug-sep C* 50

PETROSELINUM

Persiljan tillhör de klassiska växterna vi gärna sår i vårt trädgårdsland. Den gror dock långsamt och 
passar därför att plantera som krukodlad. Släta eller krusiga blad med karaktäristisk doft och smak. 
Vill ha lucker, väldränerad jord och soligt läge.

- crispum (Foliosum-Gruppen) ‘Crispa’ krusbladig persilja bladväxt, krydda 30 D 35

- crispum Foliosum-Gruppen slätbladig persilja bladväxt, krydda 30 D 35

PHEDIMUS

Bildar låga mattor med ovanjordiska utlöpare och toppställda blommor i knippe. Nedanstående 
sorter är anspråkslösa och trivs i torr mager jord. De fungerar i soligt till halvskuggigt läge. Blommar 
i juli-augusti. Fetbladssläktet ingick tidigare i fetknoppssläktet (Sedum). Fetbladssläktet har platta 
blad, till skillnad från fetknoppssläktet, som har trinda. 

- floriferus ’Weihenstephaner Gold’ smaragdfetblad guldgul 15 juli-aug A* 30

- kamchaticus ’Variegatus’ brokbladigt fetblad gul 15 juli-aug A* 30

- spurius ’Purpurteppich’ kaukasisk fetblad purpurröd 15 juli-sep A* 30

PHLOX

Ett stort och viktigt släkte i trädgårdssammanhang. Här har vi de vårblommande, krypande floxen 
som lätt breder ut sig över stenar och murkrön. De föredrar i regel en mer väldränerad och torrare jord 
än de högre höst- och knutfloxen vilka lätt får mjöldagg på för torra jordar. Höstflox blommar under 
juli-september med stora knippen av färgglada, väldoftande blommor i toppen på de höga stänglarna 
som kan behöva stöd. Omtyckta och klassiska rabattperenner som lyser upp i höstrabatten. Till skillnad 
från kudd-, moss- och höstflox som ska stå soligt trivs den likaså väldoftande blåfloxen i halvskugga.

- carolina ’Mrs Lingard’ knutflox vit 80 juli-aug A 35

- divaricata ’Clouds of Perfume’ blåflox blåviolett 30 maj-juni A 35

- divaricata ’White Perfume’ blåflox vit 30 maj-juni A 35

- douglasii ’Red Admiral’ kuddflox mörkröd 5 maj-juni A* 25

- douglasii ’White Admiral’ kuddflox vit 5 maj-juni A* 25

- paniculata ’Alma Jansson’ höstflox ljusviolett, vitt öga 100 juli-aug A 35

- paniculata ‘Bright Eyes’ höstflox rosa med cerice öga 70 juli-sep A 35

- paniculata ‘David’ höstflox vit 80 aug-sep A 35

- paniculata ’Ingeborg från Nybro’ höstflox vit, bleklila öga 100 juli-aug A 35

- paniculata ’Laura’ höstflox violett, vit mitt 80 aug-sep A 35

- paniculata ’Morfar Albert’ höstflox rosa, mörkt öga 100 juli-aug A 35

- paniculata ’Snow White’ höstflox vit 50 aug-sep A 35

- paniculata ’Starfire’ höstflox lysande röd 80 aug-sep A 35

- paniculata sWeet summer CAndy  
  (’Ditosdre’PBR)

höstflox rosa med vitt 30 juni-sep A 35

- paniculata sWeet summer sensAtIon

  (’Ditosse’PBR)
höstflox ljusrosa med mörkare öga 70 juni-sep A 35

- paniculata sWeet summer snoW  
  (’Ditosnow’PBR)

höstflox vit 30 juni-sep A 35

- paniculata sWeet summer surprIse  
  (’Ditomsur’PBR)

höstflox violett med vit stjärna 70 juni-sep A 35

- paniculata sWeet summer WIne  
  (’Ditomsur’PBR)

höstflox lysande fuchsia 70 juni-sep A 35

- stolonifera 'Alba' krypflox vit 15 maj-juni A 25

- stolonifera 'Home Fires' krypflox rosa 20 maj-juni A 25

- stolonifera 'Purpurea' krypflox lila 20 maj-juni A 25

- subulata ’Amazing Grace’ mossflox vit, rosa mitt 15 maj-juni A* 35

- subulata ‘Tamaongalei’ mossflox rosa, vit kant 15 maj-juni A* 35

- subulata ’Emerald Cushion Blue’ mossflox violettblå 15 maj-juni A* 35

- subulata ’McDaniel’s Cushion’ mossflox mörkt rosa 10 maj-juni A* 35

- subulata ’Purple Beauty’ mossflox lila med öga 15 maj-juni A* 35

- subulata ’Scarlet Flame’ mossflox scharlakansröd 15 maj-juni A* 35
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PHYSOSTEGIA

Robust perenn som bildar tuvor av upprättväxande stjälkar med kransställda blad och axlika 
blomställningar i toppen. Blommar under augusti-september i vitt eller olika rosa toner. Föredrar 
näringsrika, fuktiga men väldränerade jordar i soligt eller halvskuggigt läge. Lättodlad och vacker 
i rabatter med god fukttillgång. Sprider sig måttligt med utlöpare där den trivs. Delning och 
omplantering stimulerar tillväxt och blomning. 

- virginiana ’Summer Snow’ drakmynta vita 60 aug-sep A* 35

- virginiana ‘Vivid’ drakmynta rosalila 60 juli-sep A 35

POLEMONIUM

En lättodlad perenn med strödda parbladiga blad och toppställda blomklasar i blå eller vita nyanser. 
Blommar i maj-juli. Väldränerad, fuktighetshållande jord med gott om näring i soliga till lätt skuggiga 
lägen. Passar i rabatten eller under större träd. Växten bör lämnas i fred på växtplatsen och bara 
planteras om ifall blomningen avtar. Självsår sig generöst.

- caeruleum f. album blågull vit 50 maj-juni A 35

- caeruleum ssp. yezoense 
  BressInghAm purple ('Polbress')

japanskt blågull blå 60 maj-juni A 35

POLYGONATUM

Växten består av en lätt överhängande stjälk med strödda, tvåsidigt ställda blad. Under den styva 
stjälken hänger de till en början riskornslika, senare klockformade vita blommorna i flor under maj-
juni. Fuktighetshållande, mullrik jord med god dränering. En utmärkt woodland perenn under större 
rhododendron eller i skuggiga rabatter, gärna kombinerade med orm bunkar av olika slag.

- multiflorum storrams gräddvit, grön kant 60 maj-juni A 40

POTENTILLA (för Potentilla tridentata ‘Nuuk’ se Sibbaldopsis)

Ett antal torktåliga och tacksamt blommande perenner med håriga blad, ofta lätt silvergrå. 
Blommorna är skålformade till flata i olika röda, orange, gula eller rosa toner. Blomning äger rum från 
maj till augusti beroende på sort. De tål inte vinterväta och kräver väldränerad jord. Någon art, t ex 
vit fingerört, tål lite skugga och passar som underplantering till buskar, men flertalet kräver sol och 
trivs i rabatter eller stenpartier.

- alba vit fingerört vit 30 maj-juni A 30

- atrosanguinea blodfingerört röd 40 juni-aug A 35

- aurea gullfingerört gyllengul 10 juni-aug A* 25

- nepalensis ’Miss Willmott’ indisk fingerört körsbärsröd 40 juni-sep A* 35

- x hopwoodiana rosenfingerört rosaröd 20 juli-sept A* 25

PRIMULA

Ett stort släkte med företrädelsevis vårblommande växter. De små, färgstarka blommorna sitter 
oftast många tillsammans i en flock eller i kransar på en stabil, hårig stjälk. Blomningen infaller från 
april-juli beroende på sort. Föredrar i regel fuktiga, humusrika jordar i sol-halvskugga. De flesta gör 
sig bra i skugg rabatter eller invid vatten, medan några passar för förvildning.

- denticulata bollviva lila 25 apr-maj B 35

- denticulata ’Alba’ bollviva vit 25 apr-maj B 35

- denticulata ’Rubin’ bollviva rödviolett 25 apr-maj B 35

- japonica ’Miller’s Crimson’ japansk viva karminröd 50 juni-juli C 30

- (Pruhoniciana-Gruppen) 'Wanda' violviva rödlila 15 apr-maj A 30

- veris gullviva gul 15 maj A 35

- vialii hyacintviva rosa 30 juni-juli C 30

PSEUDOFUMARIA (Corydalis)

Ett släkte perenner som i mångt och mycket påminner om lökväxterna. Flera sorter blommar på 
våren eller försommaren och vissnar snabbt ner efter blomningen. Bladen är köttiga och flikade, 
blommorna läppformade med en sporre i gult, blått eller rosa. Relativt tåliga, men föredrar lite 
fuktigare jordar i sol-skugga beroende på sort. 

- lutea gul nunneört gul 25 maj-sept A 35
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PULMONARIA

En marktäckande vårblomma med rosa, lila eller vita, trattformade blommor på stänglar hängandes 
ovanför bladverket. Blomningen under april-maj. Vissa sorter har vackert vitprickiga blad som gör 
sig bra i lite skuggigare lägen. Närings- och humusrik samt fuktighetshållande jord är optimalt. Klarar 
dock de flesta jordar som inte är torra på våren. Växten tål en hel del torka efter avslutad blomning. 
En vacker och tacksam marktäckare som borde användas mer.

- ’Blue Ensign’ smalbladig lungört blå 20 apr-maj A 30

- montana ’Azurea’ berglungört azurblå 20 apr-maj B 35

- saccharata ’Mrs Moon’ broklungört lilaröd-blåröd 25 apr-maj A 35

- ’Sissinghurst White’ lungört vit 25 apr-maj A 30

RHEUM

Pampiga bladväxter, varav flera är ätliga, däribland vår matrabarb (se under fliken: Frukt & Bär). 
Andra sorter är endast till prydnad och kan bli mycket storväxta, upp till 2 meter. Bladen är hjärtlika 
till runda, djupt flikade och utvecklas ganska tidigt på våren. Blommar sedan under juni-juli med 
cremevita eller rosaröda blommor på höga, bastanta stänglar. Bladen kan på soliga ställen förfalla 
efter blomningen ifall blomskaften inte avlägsnats. Ska ha näringsrik fuktig jord och sol. Maffig solitär 
i större perennplanteringar eller vid dammar. 

- palmatum var. tanguticum röd flikrabarber vit,röd 150 maj-juli A 75

PULSATILLA

En vårblommande perenn som är vildväxande i Sverige. Blommorna utvecklas vanligen före bladen 
och består av stora, blåvioletta, röda eller vita klockor med gul ståndare. Blomningen äger rum 
under april-maj och strax därefter visar sig de vitfiltade, starkt flikade bladen. Efter blomningen 
pryder de mycket dekorativa fröställningarna plantan under en längre tid. Kalkrika, torra och mycket 
väldränerade jordar i sol. Klarar dock de flesta lätta jordarna. Fin i stenpartier eller torrare rabatter.

- vulgaris backsippa blåviolett 20 apr-maj A* 30

- vulgaris ’Alba’ backsippa vit 20 apr-maj A* 30

- vulgaris ’Röde Klokke’ backsippa röd 20 apr-maj A* 30

RODGERSIA

Ett släkte med storbladiga woodlandperenner. Bladen är lite kastanjelika och höjer sig ungefär 
meterhögt över marken. Blommorna är gräddvita-rosa och sitter i kvastlika blomställningar under 
juni-juli. Trivs den, sprider den sig sakta och kan så småningom uppta rejäla områden. Jorden bör vara 
fuktighetshållande, men väldränerad, särskilt under vintern. Skyddat läge i halvskugga, men klarar en 
del sol om fukttillgången är säkrad. Utsökt i woodland eller fuktigare rabatter, under buskar och träd.

- aesculifolia kastanjerodgersia vit 100 juni-juli A 50

- pinnata fingerrodgersia blekrosa 100 juli-aug A 50

- pinnata ’Chocolate Wings’ fingerrodgersia rosa 80 juli-aug A 50

- podophylla bronsrodgersia gulvit 120 juli-aug C 70

ROSMARINUS

Underbar vedartad kryddväxt som dock inte kan anses som perenn i vårt land. Grågröna, smala blad 
med stark doft och smak. Blommar under juni-juli med ljust blå blommor. Soliga, varma lägen på 
torra genomsläppliga jordar. Måste övervintras frostfritt inomhus och passar därför utmärkt i kruka.

- officinalis rosmarin ljusblå 60 juni-juli C* 30

RUDBECKIA

En härlig, höstblommande perenn med stora, vackert guldgula blommor. Höjden varierar från ca 
60–200 cm beroende på sort. De högre sorterna måste bindas upp. Blommar från juli till september, 
ibland ännu längre. De behöver stå i sol och ha god tillgång till vatten under sommaren. Så fort de 
börjar törsta så hänger bladen. Långlivad perenn, men behöver delas med några års mellanrum.

- fulgida var. deamii stjärnrudbeckia gul, brun disk 80 aug-sep A 45

- fulgida var. sullivantii ’Goldsturm’ strålrudbeckia gul, brun disk 70 juli-sep A 35

- fulgida var. sullivantii ’Little Goldstar’ strålrudbeckia gulorange 50 juli-sep A 30

- laciniata var. hortensia ’Goldquelle’ gullboll citrongul, fylld 80 aug-sep A 35
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SAGINA

En liten krypande, mosslik växt med små vita blommor under juni. Växten bildar små tuvor eller breder 
ut sig till en matta. Tål att trampas på och passar därför utmärkt i lite större fogar mellan plattor och i 
murar. Jorden bör vara väldränerad och sandblandad, men inte alltför torr i sol-halvskugga. Tålig och 
långlivad. Kan självså sig.

- revelieri sylnarv vit 5 juni-juli A* 20

- revelieri ‘Aurea’ sylnarv vit 5 juni-juli A* 20

SALVIA

Inom släktet odlas ett antal kryddsalvior, samt ett större antal av den populära stäppsalvian. Krydd-
salvian odlas i kryddträdgårdar eller rabatter främst för bladverkets skull. Stäppsalvia och skogssalvia 
(en del av sorterna som tidigare återfanns under arten stäppsalvia, hör numera till skogssalvia) har 
kommit att tillhöra våra mest omtyckta perenner. Den har ett buskigt, men upprätt växtsätt med 
främst lila blommor i långa ax. Blommar länge, från juni-september och blommorna gillas av bin. 
Jorden bör vara väldränerad och kalkrik. De tål både torka och magra jordar, men inte våta jordar. 
Läget ska vara soligt.

- nemorosa ’Amethyst’ stäppsalvia lilarosa 60 juni-juli B* 30

- nemorosa ’Caradonna’ stäppsalvia blåviolett 50 juni-sep B* 30

- nemorosa Caradonna Pink Inspiration    
  ('Tuitsalv')

stäppsalvia rosa 50 juni-sep B* 35

- nemorosa ‘Caramia’ stäppsalvia violett 40 juni-sep B* 30

- nemorosa mArCus (’Haeumanarc’PBR) stäppsalvia mörkt blålila 25 juni-aug B* 25

- nemorosa ’Ostfriesland’ stäppsalvia mörkt blåviolett 40 juni-sep B* 30

- nemorosa (Sensation-Serien)  
  sensAtIon deep rose (‘Flor Sal Roz’)

stäppsalvia mörkrosa 35 juni-aug B* 35

- officinalis kryddsalvia ljuslila 50 juni-juli C* 35

- officinalis ‘Berggarten’ kryddsalvia ljuslila 60 juni-juli B* 35

- officinalis ’Purpurascens’ kryddsalvia rödbruna blad 40 juni-juli C* 35

- x sylvestris ’Blauhügel’ skogssalvia blå 40 juni-sep B* 30

- x sylvestris ’Blaukönigin’ skogssalvia blåviolett 50 juni-sep B* 30

- x sylvestris ’Mainacht’ skogssalvia mörkt blåviolett 30 juni-sep B* 30

- x sylvestris ’Rose Queen’ skogssalvia rosa 50 juni-sep B* 30

- x sylvestris ’Schneehügel’ skogssalvia vit 50 juni-sep B* 30

- verticillata ’Purple Rain’ kranssalvia ljuslila 60 juni-sep B* 30

SANGUISORBA

En ganska tufsig perenn med små, kolvformade, röda blommor på höga, upprätta men lite slängiga 
stänglar. Bladen är parbladiga, motsatta och grovt sågtandade. Blomningen infaller under juli-
augusti. Föredrar en fuktig och ganska näringsrik jord i sol. Användbar som vävar växt i rabatter, i 
krydd trädgården eller som eternell. 

- hakusanensis ‘Lilac Squirrel’ nickpimpinell rosalila 80/100 aug-sep A 40

- officinalis ’Pink Tanna’ blodtopp rosa 80 juli-sep A 35

- officinalis ‘Red Thunder’ blodtopp röd 120 juli-sep A 35

- officinalis ’Tanna’ blodtopp röd 70 aug-sep A 35

- ‘Pink Brushes’ pimpinell rosa 160 juli-sep A 40

- tenuifolia ‘Alba’ hängpimpinell vit 150 aug-sep A 40

SANTOLINA

Kryddväxt med aromatiskt, gråanlupet bladverk och gula, bollformade blommor under juli-augusti.  
Ska ha väldränerad jord i soligt läge. Kräver vintertäckning mot barfrost. Knappast vinterhärdig, 
möjligen i goda lägen i landets södra delar. Säkrast är att övervintra den frostfritt. Vacker i 
kryddträdgården eller som en låg infattningshäck.

- chamaecyparissus grå helgonört gul, silvriga blad 30 juli-aug C* 25
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SAPONARIA

Släktet liknar i mångt och mycket släktet Dianthus. Här finns små kuddformade och lite högre, upprätta 
perenner. Blommar under sommaren eller hösten i rosa toner. Klarar de flesta genomsläppliga jordar 
i sol. Gammal torparväxt som ofta blir långlivad. Saponaria officinalis sprider sig raskt med utlöpare 
och kan vara alltför invasiv för att planteras i rabatter. 

- ocymoides liten såpnejlika rosa 20 juni-juli A* 30

- officinalis ’Kvinnsgröta’ såpnejlika mörkrosa 80 juli-aug C 40

SCABIOSA (Lomelosia)

En höstblommande perenn med aningen papperslikt utseende. Blomman består av en stor knapp 
med fransiga kronblad i blått, lila eller vitt. Blommorna visar sig under sensommaren på höga stjälkar. 
Föredrar en lätt, kalkhaltig och näringsrik jord. Klarar även tyngre jordar så länge de är väldränerade. 
Soligt läge. En trevlig rabattperenn som passar utmärkt till snitt.

- caucasica ’Clive Greaves’ höstvädd blåviolett 70 juli-okt B* 35

- caucasica ’Perfecta’ höstvädd ljus blåviolett 70 juli-okt B* 35

- caucasica ‘Perfecta Alba’ höstvädd vit 70 juli-okt B* 30

- caucasica perfeCtA mId Blue höstvädd ljust blå-violett 70 juli-okt B* 30

- columbaria ’Nana’ fältvädd ljusviolett 25 juli-okt C 25

- columbaria ‘Pink Mist’ fältvädd rosa 30 juni-sep C* 30

- columbaria ‘White Flutter’PBR fältvädd vit 40 maj-juni C* 30

SEDUM (se även Hylotelephium och Phedimus)

Bildar mattor av mer eller mindre krypande skott med trinda blad. Små stjärnformade blommor i vitt, 
gult, rött eller rosa. Även bladfärgen varierar mellan sorterna. Medlemmarna i fetknoppssläktet är 
mycket anspråkslösa och växer i mager, gärna stenig och väldränerad jord. Trivs på en solrik växtplats 
och för rödbladiga sorter är det ett måste. Fin i stenpartier, på murar och i tråg, gärna tillsammans 
med taklök.

- album vit fetknopp vit 10 juni-juli A 35

- album ’Coral Carpet’ vit fetknopp vit-vitrosa 10 juni-juli A* 30

- album ’Murale’ vit fetknopp blekrosa, rödbruna blad 10 juni-juli A* 30

- sexangulare kantig fetknopp gul 5 juni-juli A* 25

- spathulifolium ’Cape Blanco’ kalifornisk fetknopp gul 10 juni-juli A* 25

SEMPERVIVUM 

Taklökar odlas i första hand för de låga bladrosetterna som sprider sig med sidorosetter. Blommorna 
sitter i en kvastlik ställning på upp till 40 cm höga skaft. Blommar i rosa under juli-augusti. Efter 
blomning dör bladrosetten. Mycket god dränering är ett krav. Jorden kan med fördel vara mager 
och kalkfattig även om de klarar sig på kalkrika jordar. Ska ha soligt läge och är otroligt torktålig. Till 
stenpartier, torvtak, murar, tråg och liknande.

- mix taklök blandat 10 juli-aug A* 25

SAXIFRAGA

Matt- eller tuvbildande perenn som blommar under maj-juni med vita till röda blommor i olika nyanser. 
Blommorna är centimeterstora och sitter på styva, men smala stjälkar ca 10 cm ovan bladverket. 
Jorden bör vara humusrik och fuktig men med god dränering. Läget ska vara soligt eller skuggigt 
beroende på art. Vacker i rabatter och stenpartier. 

- (Arendsii-Gruppen) ’Peter Pan’ rosenbräcka röd 10 maj-juni B* 30

- (Arendsii-Gruppen) ‘Schneeteppich’ rosenbräcka vit 5/10 maj-juni B* 25

- Southside Seedling-Gruppen bräcka vit med röda prickar 5/30 juni-juli A* 25

- umbrosa ’Clarence Elliott’ skuggbräcka rosa 20 maj-juni A* 25

SIBBALDIOPSIS 

Vintergrön marktäckare med små vita blommor. Är egentligen en väldigt låg buske, men används 
som perenn. Trivs i sol till halvskugga i väldränerade jordar, är torktålig. Blommar mer riktigt i sol. 
Gröna glänsande blad som gör sig bra i stenpartier eller liknande.

- tridentata ‘Nuuk’ tretandsfingerört vit 15 juni-aug A* 25
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SIDALCEA

Buskaktig perenn med upprätta stänglar och glansiga blad. Blommorna från juli till september i rosa 
och rött med en härlig lyster. Vill ha väldränerad jord vintertid, men får inte vara alltför torr under 
sommaren. Behöver gott om näring och full sol på skyddad plats. Sprider sig sakta med utlöpare och 
kan behöva delas med ett par års mellanrum.

- x cultorum ’Elsie Heugh’ axmalva ljusrosa 80 juli-sep B* 35

SILENE

En låg, vintergrön växt med smalt spetsiga blad och 1-2 cm stora, rosa blommor. Blomningen infaller 
under augusti-september, vilket gör den användbar för att få höstblomning i stenpartier eller i fram-
kant av rabatter. Ståndorten bör vara väldränerad och humusrik, men den tål de flesta jordar, samt 
även en hel del torka. Läget bör vara soligt eller lätt skuggigt.

- schafta ’Splendens’ höstglim rosa 15 aug-sep A 30

SMILACINA (Maianthemum)

Upprätta, något överhängande, ogrenade stjälkar med friskt gröna, blanka blad. I toppen av stjälken 
återfinns de stjärnlika blommorna, samlade i långa vippor. Blommorna är doftande, vita till cremevita 
under juni-juli och följs under hösten av röda bär. Bladen får vacker gul höstfärg. Läcker som under-
plantering till större buskar och mindre träd i woodlandsammanhang. Bör odlas i halvskugga-skugga 
på fuktiga jordar med mull. Gillar inte kalk. 

- racemosa vipprams gräddvit 60 maj-juni A 30

SOLIDAGO

En höstblommande, högväxt perenn med pyramidformade, glesa blomställningar i gult. Blomningen 
infaller under augusti-september och gillas av bin och fjärilar. Växer tillfredsställande på de flesta 
jordtyper i soliga lägen. Sprider sig sakta med utlöpare och kan behöva delas när den blir gles i 
mitten. Bra till snitt eller i större perennplanteringar. Även användbar som sensommarhäck eller en 
rugge i gräsmattan. 

- ’Citronella’ gullris ljusgul 70 aug-sep A 40

- ’Strahlenkrone’ gullris guldgul 60 juli-aug A 40

- sWeety (‘Barseven’PBR) gullris gul 50 aug-sep A 35

.- x luteus ’Lemore’ gullrisaster ljust citrongul 80 sep-okt A 45

STACHYS

Lammöron har mjukhåriga silvergrå blad och odlas främst för det vackra bladverkets skull. Arten 
blommar med rosa blommor i upprätta axlika blomställningar under juni-augusti. Ofta väljer man 
dock en sort med sparsam blomning på grund av att de sprider sig med frö och att många föredrar 
bladverket framför blomman. Tål torka och föredrar lätta, väldränerade och magra jordar, gärna 
med kalk inne håll. Läget bör vara full sol. Bör delas med några års mellanrum. Till rabatter eller som 
marktäckare i soliga lägen. Praktbetonica är en lättodlad perenn med kransar av rödlila blommor.

- byzantina lammöron ljust violett-rosa 35 juli-aug A* 35

- byzantina ’Big Ears’ lammöron lilarosa 40 juni-aug A* 35

- byzantina ’Silver Carpet’ lammöron silvriga blad 15 A* 35

- macrantha ’Superba’ praktbetonica purpurrosa 60 juli-sep A 35

SYMPHYOTRICHUM (se även Aster och Eurybia)

Tillhörde tidigare Aster-släktet men får numera bilda ett eget släkte. Sol-halvskugga. Odlas bäst i 
jämnt fuktig, näringsrik och väldränerad jord. Blommar segt och lyser upp rabatterna med sina lila-
rosa skarpa färger.

- ericoides ‘Golden Spray’ ljungaster vit 80 okt-nov C 35

- lateriflorum 'Horizontale' grenaster vit med röd mitt 60 aug-okt A 35

- novae-angliae ‘Andenken an Alma  
  Pötschke’

luktaster rosaröd 100 sep-okt A 40

- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen)   
  ‘Early Blue’

oktoberaster blå 30 juli-okt A 35

- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 
  'Herbstgruss vom Bresserhof'

oktoberaster lilarosa 40 sep-okt A 35

- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen)   
  ‘Jenny’

oktoberaster rödviolett 50 sep-okt A 35

- novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen)    
  ‘Starlight’

oktoberaster rödviolett 50 sep-okt A 35
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TANACETUM

Renfanesläktet har fint flikade blad med stark aromatisk doft. De två representanterna nedan har 
prästkrageliknande blommor med gul disk omgiven av rosa respektive röda strålblommor. Föredrar 
en lätt, väldränerad jord med innehåll av humus och näring. Sol-halvskugga. Nedklippning efter 
blomningen kan ge en extra blomning. Har benägenhet att välta och kan behöva uppbindning. 
Plantorna kan behöva delas för att växa tillfredsställande. Bra i rabatter och fin snittblomma.

- coccineum ’Robinson’s Pink’ rosenkrage rosa 70 juni-juli A 35

- coccineum ’Robinson’s Red’ rosenkrage röd 70 juni-juli A 35

TELLIMA

En tålig perenn som har viss likhet med Tiarella, men är högre och robustare. Bladen är vintergröna 
och handflikiga. Blommorna sitter på höga skaft och är gröngula med rosa kant. Blommar under maj-
juni. Vill ha fuktighetshållande, mullrik jord och tolererar sol men trivs bättre i halvskugga-skugga. 
Värdefull för sitt vintergröna bladverk och utmärkt i woodland eller som underplantering till buskar 
och träd.

- grandiflora anagrambräcka gröngul 40 maj-juni C 35

TEUCRIUM

Liten halvbuske med upprättväxande skott. Den är mer eller mindre vintergrön och har små, blanka, 
mörkt gröna blad, med naggad kant. Får från mitten av sommaren små lilarosa tvåläppiga blommor 
i bladvecken. Gamander är torktålig, trivs i väldränerad jord och full sol. En förträfflig kantväxt, som 
kan klippas i form av små häckar och fungera som ersättare för buxbom. Sticklingsförökade plantor 
ger ett enhetligt material.

- x lucidrys trädgårdsgamander purpurrosa 40 juli-sep A* 25

THALICTRUM

Lätta eleganta perenner som bjuder på ett luftigt flor i rosalila, gult eller vitt. Rutorna skapar höjd i 
planteringarna utan att ta mycket av planteringsyta i anspråk. Växer bra i normal trädgårdsjord som 
inte är extrem åt något håll. Soliga till lätt skuggiga lägen. Gör sig bäst som uppstickande solitär 
bland andra högre perenner eller lägre buskar som ger den stöd.

- ‘Black Stockings’ trädgårdsruta violett 120 juni-juli A 40

- aquilegiifolium aklejruta lila 100 juni-juli A 30

- aquilegifolium ‘The Cloud’ aklejruta vitrosa 130 juni-juli A 35

- aquilegifolium ‘White Clouds’ aklejruta vit 90 juni-juli A 35

- delavayi ’Hewitt’s Double’ violruta violettrosa 100 juli-aug B 30

- delavayi splendIde WhIte (’FR21034’PBR)violruta vit 120 juli-aug A 40

- ’Elin’ jätteruta violett/limegul 200 juli-aug A 60

- minus ’Rospiggen’ kustruta gulvit 130 juni-juli A 40

- rochebruneanum skuggviolruta blåviolett 175 juli-aug A 40

THYMUS

Populärt släkte i kryddträdgården såväl som i rabatter och stenpartier. Lågväxande och mattbildande 
perenner med aromatiskt bladverk, flera sorter med brokiga eller grå blad. Blommorna är små, lilarosa 
eller vita och älskas av bin. Torr, lätt och väldränerad jord i soliga lägen är optimalt, och säkrar över-
vintringen. Tål en del torka. Mattorna blir finare om man klipper ner växten då och då. 

- x citriodorus ’Aureus’ citrontimjan lilarosa, gula blad 15 juni-juli B* 35

- x citriodorus ’Silver Queen’ citrontimjan lilarosa, vitbrokiga blad 15 juni-juli C* 35

- (Coccineus-Gruppen) ‘Coccineus’ purpurtimjan mörkröd 5 juni-juli A* 20

- (Coccineus-Gruppen) Purple Beauty’ purpurtimjan rödviolett 5 juni-juli A* 20

- ’Doone Valley’ citrontimjan lilarosa, gulbrokiga blad 10 juni-juli B* 35

- longicaulis ‘Odoratus’ kaskadtimjan rosa 15 juni-aug A* 25

- pulegioides ’Betram Anderson’ stortimjan rosa, gulgröna blad 10 juli-aug B* 25

- serpyllum backtimjan lilarosa 5 juni-juli A* 20

- serhyllum ’Albus’ backtimjan vit 5 juni-juli A* 20

- serhyllum ’Pink Chintz’ backtimjan rosa 5 juni-juli A* 20

- vulgaris kryddtimjan ljust violettrosa 30 juni-sep C* 25

- vulgaris ’Compactus’ kryddtimjan ljuslila 15 juli-sep C* 25

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c
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TIARELLA

En ganska skir perenn som ändå fungerar bra som marktäckare. Flikade, matt gröna blad som bjuder 
på bronsfärgad höstfärg. Blommorna är vita till rosa, stjärnlika och sitter i luftiga blomställningar 
som sträcker sig en decimeter ovan bladverket. Jorden måste vara fuktig och gärna humusrik. Bäst 
i halvskugga-skugga, men även i sol om jorden är ordentligt fuktig. Används som marktäckare i 
woodland eller under buskar och träd. 

- cordifolia spetsmössa vit 20 maj-juni A 30

- ’Iron Butterfly’PBR spetsmössa vit, blad med mörk mitt 40 maj-juni A 30

- ‘Pink Skyrocket’ spetsmössa rosa 20 maj-juni A 20

- ‘Sugar and Spice’ spetsmössa vit 30 maj.juni A 30

- ’Spring Symphony’ spetsmössa vitrosa, blad med svart rand 20 maj-juni A 30

- wherryi skär spetsmössa gräddvit 20 maj-juli A 25

TRADESCANTIA

En gräslik, tuvbildande perenn med ganska breda blad som är lätt överhängande. Blommorna är 
blå, röda, rosa eller vita och sitter flera tillsammans i små klasar. Blomningstiden för varje enskild 
blomma är kort, endast en dag, men de avlöses hela tiden av nya blommor och blomningen kan 
sträcka sig från juni till september. Klipp ner efter första blomningen. Jorden ska vara väldränerad, 
men fuktighets  hållande under sommaren. Klarar dock de flesta jordar som inte är för torra. Fin både 
i rabatten och invid dammar.

- (Andersoniana-Gruppen) ’Blue Stone’ tremastarblomma ljusblå 40 juni-sep B 35

- (Andersoniana-Gruppen) ’Innocence’ tremastarblomma vit 50 juni-sep B 35

- (Andersoniana-Gr.) ‘Karminenspiegel’ tremastarblomma rödviolett 40 juni-sep B 30

TRILLIUM

Exklusiva perenner för woodland och liknande miljöer. De är svåra och långsamma att föröka, men 
stabila och långlivade. Växten består av en tjock jordstam ur vilken en bladlös stängel med tre krans-
ställda stödblad skjuter upp. Blommorna består av tre kalkblad, tre foderblad och har ett tredelat 
märke. Blomningen äger rum under maj-juni och kalkbladen är vita, mörkt vinröda eller gulaktiga. 
Jorden måste vara fuktighetshållande och mullrik, gärna något sur. Ska stå skyddad för sol och vind.

- grandiflorum stort treblad vit 30 maj-juni B 25

TROLLIUS

En försommarblommande perenn som passar bäst i fuktiga rabatter, intill dammar eller vattenstråk. 
De attraktiva boll- eller skålformade gula blommorna sitter i toppen av greniga stjälkar med flikiga 
blad. Deras naturliga miljö är kalkrika fuktängar med högt grundvatten, men de klarar sig bra i träd-
gårds jord som är mullrik och fuktighetshållande. Viktigt är att de inte torkar ut. Kan stå i sol eller 
halvskugga. Mår bäst av att lämnas orörd på växtplatsen. Kan få ytterligare ett flor om den klipps ner 
direkt efter blomning. Omtyckt av bin. Användbar till snitt i knoppstadiet.

- chinensis ’Golden Queen’ kinesisk smörboll orangegul 70 juni-juli A 35

- x cultorum ’Alabaster’ trädgårdssmörboll cremegul 60 maj-juni A 35

- x cultorum ‘Cheddar’ trädgårdssmörboll ljusgul 60 maj-juni A 35

- x cultorum ’Lemon Queen’ trädgårdssmörboll citrongul 90 juni-juli A 35

- europaeus smörboll smörgul 60 maj-juni A 35

VERBASCUM

Vanligen tvååriga där den basala bladrosetten växer till första året och ur vilken blomstängel skjuter 
upp året därpå. Blomfärgerna varierar mellan gult, vitt, violett eller rosa. Växer i torr, mager, genom-
släpplig och gärna kalkinnehållande jord i soligt läge. Självsår sig och hybridiserar gärna mellan 
arterna.

- chaixii ’Album’ franskt kungsljus vit 90 juli-aug C 30

- chaixii ‘Wedding Candles’ franskt kungsljus vit med rött öga 120 juli-aug B* 35

- nigrum mörkt kungsljus gul 100 juli-sep C 35

- phoeniceum violkungsljus rosa toner 60 maj-juni B* 35

- phoeniceum ‘Flush of White’ violkungsljus vit 60 juli-sug B* 35

- phoeniceum ‘Violetta’ violkungsljus violett 80 juli-aug B* 35

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c
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VERONICA

Typiskt för släktet Veronica är de smalt axlika, ofta lätt böjda blomställningarna samt de lansettlika, 
tandade bladen som är motsatta eller kransställda. De flesta sorterna är mellanhöga och blommar 
under sommarmånaderna. Blomfärgen är vanligtvis blå, men även rosa och vita sorter finns. Stånd-
orten bör vara en humusrik sandjord med god dränering. Klarar dock de flesta jordar åt det lite 
torrare hållet. Soliga lägen. En trevlig och lättodlad rabattperenn.

- longifolia ’Blauriesin’ strandveronika mörkblå 70 juli-sep A 35

- longifolia ’Marietta’PBR strandveronika blåviolett 70 juli-sep A 35

- x media fIrst loVe (‘Alllove’) hällveronica mörkrosa 50 juli-aug A 30

- ’Pink Damask’ veronika rosa 80 juli-sep B 35

- spicata ’Icicle’ axveronika vit 50 juli-aug A 30

- spicata ’Rotfuchs’ axveronika mörkrosa 30 juli-aug A 30

- spicata ‘Snow Pearl’ axveronica vit 40 juni-aug A 35

- spicata ssp. incana silververonika mörkblå, silvriga blad 25 juli-aug C* 25

- teucrium ’Knallblau’ praktveronika blå 30 juni-juli A 30

VERONICASTRUM

Kransveronika är en ståtlig perenn bestående av stadiga stjälkar som håller de lansettlika, krans ställda 
bladen. I toppen av varje stängel bildas smalt axlika, täta blomställningar. Blom färgen är ljust lila, vit 
eller ljust rosa. Jorden bör vara fuktighetshållande samt humus- och närings rik. Tål sol-halvskugga. En 
utmärkt skötselsnål basperenn i större perennplanteringar som inte behöver stöd eller omplanteras.

- virginicum ’Album’ kransveronika vit 100 juli-sep A 40

- virginicum ’Apollo’ kransveronika ljuslila 120 juli-aug B 35

- virginicum 'Diana' kransveronika vit 120 juli-sep A 35

- virginicum 'Erica' kransveronika rosaröd 100 juli-aug A 35

- virginicum ’Fascination’ kransveronika violett 160 juli-sep A 35

- virginicum ’Lavendelturm’ kransveronika blåviolett 150 juli-sep A 35

- virginicum ’Pink Glow’ kransveronika rosa 100 juli-sep A 35

VINCA

Vintergrön marktäckare med mörkt gröna, glansiga elliptiska blad på långa revor som lätt slår rot. 
Blommorna är på arten blå, med fem kronblad, men även purpurröda, vita och fyllda former finns. 
Blomning i maj-juni. Bäst på fuktighetshållande humusjordar i lätt till djup skugga. Kan klara soligare 
lägen om fukten är tillräcklig. Sprider sig relativt snabbt, men se upp med ogräs de första säsongerna. 
En mycket omtyckt marktäckare som tillför grönska även under vintern.

- major stor vintergröna blå 30 juni-juli C 35

- major ’Variegata’ stor vintergröna blå 30 juni-juli C 35

- minor vintergröna blå 10 maj-juni A 35

- minor ’Atropurpurea’ vintergröna rödviolett 10 maj-juni A 35

- minor ’Elise’ vintergröna vit 10 maj-juni A 25

- minor f. alba vit vintergröna vit 10 maj-juni A 35

- minor ’Marie’ vintergröna mörkblå 10 maj-juni A 35

VIOLA

Ett stort släkte med lågväxande, söta perenner, en del med underbar doft. Några har mycket lång 
blomningstid. Hornviolerna blommar i regel under hela säsongen, men bör putsas för att blomma 
bra. Bildar små tuvor och trivs på de flesta vinterdränerade jordar som inte torkar ut på sommaren. 
Lukt violen blommar på våren och ofta en andra gång under augusti-september. Jorden behöver vara 
fuktig och mullrik i sol-halvskugga. Är fin som kantväxt eller i rabatter.

- odorata ’Königin Charlotte’ luktviol blålila 10 maj-juni A 30

- x williamsii ’Martin’ viol lila 20 maj-sep B 25

- x williamsii ’Molly Sanderson’ viol svartlila 15 juni-aug B 25

- x williamsii ‘Ullas Favorit’ bukettviol ljust lilavit 25 maj-okt B 30

WALDSTEINIA

En vintergrön marktäckare med trefingrade, glänsande blad från krypande rotstockar som sprider 
sig snabbt och bildar täta mattor. Bäst på lite fuktigare, mullrika jordar, men klarar de flesta jordarna i 
både sol och skugga även om blomningen är bättre i ljusare lägen. Tålig, men kan skadas av barfrost 
på utsatta platser. Suverän under buskar och träd.

- ternata waldstenia gul 20 maj-juni A 30

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid härdighet c/c
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GRÄS
Prydnadsgräs finns i olika former och för alla lägen.  
Vanligast är att använda gräset som samplanteringsväxt 
och solitär med andra perenner för att skapa 
variation i planteringar och kan också användas som 
marktäckare. Gräs ger snabbt struktur, volym och 
tillför en extra dimensioni perennplanteringar. En av de 
stora estetiska aspekterna hos gräs är vintersiluetten 
som ofta är mycket dekorativ. Planera gestaltningar 
med gräs efter tidiga och sena gräsarter, då gräs 
liksom andra perenner kommer igång olika snabbt när 
våren kommer. Man kan dela upp gräs i två grupper 
Kall säsong och Varm säsong. 

Till kall säsong hör gräs som börjar växa tidigt på året, 
när det fortfarande är kallt, med en tydlig tillväxt på 
våren. Dessa gräs konkurrerar tidigt med perennerna, 
vilket är viktigt att ha i åtanke när man planerar sin 
rabatt. Speciellt när det kommer till att nyetablera 
perenner med starkväxande gräs. 

Till varm säsong hör gräs som har en senare start och 
kommer igång senare på våren, när det blivit varmare 
i jorden. Detta kan vara en fördel i kombination med 
perenner som behöver få ett försprång innan gräsen 
växer sig stora och maffiga.

Exempel på arter Kall säsong: 

Briza media, Bromus spp.
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’
Deschampsia caespitosa
Deschampsia flexuosa
Elymus spp
Festuca spp
Helictotrichon sempervirens
Koeleria spp
Melica altissima
Molinia spp, Nasella tenuissima
Sesleria spp
Stipa spp

Exempel på arter Varm säsong: 

Andropogon spp
Bouteloua spp
Calamagrostis brachytricha
Cortaderia spp
Eragrostis spp
Hakonechloa spp
Miscanthus spp
Panicum spp
Pennisetum spp
Sporobolus heterolepsis
Schizachyrium spp



ACHNATHERUM

En tät, upprätt tuva med lätt överhängande, friskt gröna blad. Vipporna är till en början 
silvervita men antar om hösten en mer rödbrun nyans. När vipporna slår ut får gräset en mer 
överhängande karaktär. Bäst på lättare, sandiga mullhaltiga jordar med god dränering. Vill 
ha full sol, men klarar dock viss skugga.

- calamagrostis silvergräs silvrig rödbrun vippa 70/110 juni-juli A* 50

BRIZA

Vildväxande gräs med tunna, breda blad i en tät, upprätt tuva. Växtens främsta attribut är 
de platta fiskbenslika axen som hänger i en gles ställning och darrar i vinden, härav namnet. 
Trivs i de flesta jordar, bara de är väldränerade. Vill ha sol. 

- media darrgräs dekorativ vippa 20/40 juni-juli A 25

CALAMAGROSTIS

Tåliga, robusta och härdiga gräs som passar långt upp i landet. Bildar upprättväxande tuvor 
och är relativt kraftigväxande. Blommar redan under juli-augusti med brunröda, sedan 
gyllene, sammanhållna vippor. Bladen är smala och ger ganska tidigt om hösten en fin, gul 
höstfärg. Inte kinkig med jorden utan tål det mesta, även tyngre lerjordar, men däremot inte 
i alltför lätta och torra. Sol-halvskugga. 

- x acutiflora ’Karl Foester’ tuvrör brun vippa 150/180 juli-aug A 50

- x acutiflora ’Overdam’ brokbladig tuvrör vitrandiga blad 140/160 juli-aug A 50

- brachytricha diamantrör rosa vippa 80/120 sep-okt A 40

CAREX

Starrsläktet är mycket stort och trivs på flera olika växtplatser. De flesta som används här trivs i lite fuktigare jord. De 
bildar ofta täta tuvor och bladen är allt från trådsmala till centimeterbreda i brunt, grönt, vit- eller gulbrokigt. De är sällan 
krävande och tål både sol och skugga. Merparten är relativt låga. 

- buchananii kopparstarr kopparfärgade blad 50 juli C* 35

- elata ’Aurea’ bunkestarr gul med grön kant 40 B* 35

- morrowii ’Ice Dance’ japansk starr grön med vit kant 30 B 35

- morrowii ‘Irish Green’ japanskt starr grön 35 A 35

- muskingumensis palmstarr ljusgröna blad 60 juli-aug A 35

- ornithopoda ’Variegata’ fågelstarr bred gräddvit mittrand 15 A 20

- oshimensis ’Evergold’ oshimastarr gräddgul mittrand 25 B 30

CORTADERIA

Ett mycket vanligt gräs längre ner på kontinenten. Har i Sverige ganska begränsad härdighet. 
Får om hösten mycket vackra, silverskimrande, stora plymer som kan torkas. Kräver en 
extremt väldränerad jord vintertid och full sol på sommaren. Tål vind, även med salt i. Vackert 
i krukor och urnor. Frostfri övervintring rekommenderas.

- selloana ’Pumila’ pampasgräs stor, vit plym 80/130 sep-okt D 100

DESCHAMPSIA

Smalbladiga gräs som bildar stora, rejäla tuvor. Tuvorna blir sällan särskilt höga, men under 
juni-sept blommar de med ca 1 m höga, sirliga vippor som snabbt färgas gula. Klarar de 
flesta jordarna, även styvare leror, bara det inte är för torrt. Sol-halvskugga. Till större 
perennplanteringar eller som marktäckare. Vildväxande i Sverige. Självsår sig. 

- cespitosa ’Goldtau’ tuvtåtel gulgrön vippa 40/60 juni-juli A 40

- cespitosa ’Goldschleier’ tuvtåtel gyllengul vippa 70/120 juni-juli A 40

GRÄS
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HAKONECHLOA

Friskt gröna, relativt breda blad som sitter flera utmed varje stjälk. Blommar med ganska 
oansenliga, rödbruna blommor i slutet av sommaren. Kräver en närings- och humusrik jord 
med tillgång till fukt. Tål inte torka. Planteras i halvskugga, men kan fungera i sol om jorden 
är tillräckligt fuktig. Utmärkt som kantväxt i rabatter eller i större perenn planteringar. Fin vid 
vatten eller i woodland.

- macra hakonegräs blankt grön 30/40 aug-sep B* 30

- macra ’Aureola’ hakonegräs gult med gröna ränder 30/40 aug-sep B* 30

HELICTOTRICHON

Bildar en stor, spretig, vintergrön tuva bestående av smala silvergrå till gråblå blad. Vipporna 
är glesa, relativt få till antalet och antar snabbt en gulaktig färg. Växer bra på torr, väldränerad, 
gärna kalkhaltig jord i full sol. För mycket fukt kan ge svampangrepp. Utmärkt som solitär i 
den torra rabatten eller stenpartiet.

- sempervirens silverhavre gråblå 50/100 juni-juli A* 50

IMPERATA

Rödbladigt, mycket läckert, tuvbildande gräs. Bladen är ganska breda och nya blad är gröna 
men antar med tiden den röda färgen. Behöver ett varmt, skyddat läge i sol på en normal 
trädgårdsjord som är dränerad. Tål inte vinterfukt och behöver vintertäckas. Tveksamt härdig 
utom i sydligaste Sverige.

- cylindrica ’Rubra’ (syn. ’Red Baron’) blodgräs röda bladtoppar 40 C* 35

KOELERIA

En liten tuva med blågrå, smala blad ur vilken de betydligt högre blomvipporna kommer. 
Blomvippporna är cremevita, vajande i vinden och visar sig i juni, men sitter kvar långt in 
på vintern. Fordrar en torr och mager jord med god dränering, förväxer sig ofta och blir 
kortlivad på kraftigare jordar. Soliga lägen. 

- glauca tofsäxing blågrå 30/60 juni-juli B 35

LEYMUS

Grovt grågrönt gräs som sprider sig med krypande jordstammar och bildar stora ruggar. 
Vind, salt och torktåligt. Växer i väldränerad grus- eller sandjord. Vanlig längs stränder för 
att binda sand, men är även vackert i kruka. Tänk på att de sprider sig snabbt, så det vara 
bra att begränsa dem.

- arenarius strandråg stålblå 60/120 juni-aug A 40

- arenarius ‘Blue Dune’ strandråg stålblå 70/120 juli-aug A 40

LUZULA

Låga, marktäckande tuvor med breda glansiga blad som ofta är vintergröna. Blommar under 
för sommaren med vita eller brunaktiga, tufsiga blommor på en överhängande stängel. 
Mullrika, fuktig hetshållande jordar är optimalt, men de klarar även torrare jordar i skugga. 
Bra till marktäckning under träd och buskar, sprider sig sakta med rhizomer.

- nivea silverfryle vintergrön 20/50 juni-aug A 30

- sylvatica storfryle vintergrön 40/60 maj-juni A 35

FESTUCA

Små söta tuvbildande gräs som ser ut som små kuddar. Vanligen med blåaktiga eller lite 
gulaktiga blad. Föredrar magra och torra jordar i sol och förlorar ofta formen på alltför 
näringsrika trädgårds jordar. Vackra som marktäckare i större grupper, i mindre anläggningar 
som stenpartier eller i krukor. Tidig höst- eller vårplantering.

- gautieri björnsvingel grön 15/25 juni-juli B* 25

- glauca ’Elijah Blue’ blåsivingel isblå 20/35 juni-juli B* 25

vetenskapligt namn svenskt namn blad-/blomfärg
höjd 
utan/med ax blomtid härdighet c/c
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MOLINIA

Härdiga gräs med blådaggiga blad och luftiga vippor. Några sorter håller sig låga, andra blir 
en bit över metern. De blommar under juli-oktober och vinterståndarna står en tid, men sällan 
lika länge som hos Miskanthus. De har inga större krav vad gäller jord eller läge, utan tål de 
flesta jordar och sol så väl som skugga. Bäst är lite fuktigare jordar som inte är alltför kalkrika. 
Utmärkta solitärer som fungerar i hela landet.

- caerulea ’Dauerstrahl’ blåtåtel smal, brun vippa 40/100 aug-sep A 40

- caerulea ‘Edith Dudszus’ blåtåtel mörka vippor 40/110 aug-sep A 40

- caerulea ’Moorhexe’ blåtåtel smal, brun vippa 30/70 aug-sep A 40

- caerulea ssp. arundinacea ’Karl Foerster’ jättetåtel brunviolett ax 80/150 aug-sep A 60

- caerulea ssp. arundinacea ’Transparent’ jättetåtel skir vippa 60/170 aug-sep A 60

- caerulea ssp. arundinacea ’Windspiel’ jättetåtel gulbrunt ax 70/200 aug-sep A 60

- caerulea ’Variegata’ blåtåtel luftig vippa 30/60 aug-sep A 40

PANICUM

Storvuxna gräs med stabilt, men ändå sirligt växtsätt. Jungfruhirs härstammar från 
Nordamerikas prärier och är en mångsidig och anpassningsbar art. Med sitt djupa rotsystem 
klarar de både lätt sandjord och lerjord, men trivs bäst i väldränerad näringsrik jord. De är 
vind- och torktåliga och klarar sig fint på fuktiga jordar. Är värmeälskande och börjar växa 
sent på våren. Blommar först framåt hösten och flera sorter bjuder på vacker höstfärg i 
rött. Mycket användbara och kan planteras solitärt eller i grupp. Vackra tillsammans med 
senblommande perenner.

- virgatum ’Heavy Metal’ jungfruhirs blågrå 100/130 aug-okt B* 45

- virgatum ’Heiliger Hain’ jungfruhirs violettgrön 60/80 aug-okt B* 45

- virgatum ‘Northwind’ prydnadshirs grön 120 B 35

- virgatum ’Squaw’ jungfruhirs stark höstfärg 120/140 aug-okt B* 45

PENNISETUM (Cenchrus)

Tät liten tuva med sirliga, bågböjda blad och lustiga blomställningar i form av flaskborstar. 
Föredrar väldränerade, torra jordar fria från vinterfukt. Soliga, varma och skyddade lägen 
ökar chansen för  blomning. Blommar inte helt pålitligt, men är vacker ändå. Fin att använda 
i framkanten av rabatter eller stenpartier. 

- alopecuroides ’Hameln’ lampborstgräs krämvit vippa 50/70 aug-okt C* 35

MISCANTHUS
Ståtliga gräs av asiatiskt ursprung. Över meterhöga, vissa upp till 4 m. De flesta med breda, 
över hängande blad och vackert glänsande vippor, som pryder växten under hösten och 
långt in på vintern. Jorden bör vara fuktig, mullrik och ha god dränering. De tål inte vinterfukt, 
så det bästa är en vårfuktig jord som torkar upp till hösten. Soliga lägen, framförallt för de 
blommande sorterna. Sorter som inte blommar klarar halvskugga. Lämpar sig utmärkt som 
solitärer, vid dammar eller i perennplanteringar. Dekorativa vinterståndare. Bör planteras på 
våren.

- x giganteus elefantmiskantus gröna blad 250 B 100

- sinensis ’Ferner Osten’ miskantus rödbrun plym 100/120 aug-okt B 75

- sinensis ’Gracillimus’ miskantus smala blad 160 B 75

- sinensis ’Graziella’ miskantus smala blad, silvrig plym 100/150 sep-okt B 75

- sinensis ‘Hermann Müssel’ glansmiskantus silvrig plym 130/180 sep-okt B 75

- sinensis ’Kleine Fontäne’ miskantus vit-rosa plym 120/140 aug-okt B 75

- sinensis ’Kleine Silberspinne’ miskantus vit-rosa plym 100/120 aug-okt B 75

- sinensis ’Malepartus’ miskantus silvrig / rödaktig plym 170/200 sep-okt B 75

- sinensis ’Morning Light’ miskantus grågröna m. vita strimmor 120 C 75

- sinensis ’Purpurascens’ kopparmiskantus rödsilvrig plym 130/140 okt-nov B 75

- sinensis ‘Red Chief’ glansmiskantus rödbrun plym 120 sep-okt B 75

- sinensis ’Silberfeder’ miskantus vit plym 170/210 sep-okt B 75

- sinensis ’Strictus’ miskantus grön med gul tvärrand 160 B 75

- sinensis ’Yaku-jima’ miskantus grågrön 90/120 sep-okt B 75

- sinensis ’Zebrinus’ zebragräs grön med gul tvärrand 180/220 sep C 75

vetenskapligt namn svenskt namn blad-/blomfärg
höjd 
utan/med ax blomtid härdighet c/c
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SESLERIA

Vintergröna eller städsegröna lågväxande och tuvbildande gräs. Bladen är grågröna och kala. 
Vårälväxing är ett av de tidigaste gräsen att blomma. Alla älväxingar trivs på väldränerad, 
gärna kalkrik jord. Glans älväxingen utvecklas bäst i full sol medan vår- och höstälväxingen 
klarar lite halv skugga. Fina i grupper och användbar i rabatter eller som marktäckare.

- autumnalis höstälväxing gräddvitt ax 30/40 aug-okt A 35

- heufleriana vårälväxing svart ax 30/40 apr-maj A 40

- nitida glansälväxing gråvitt ax 40/60 maj-juni A 35

STIPA

Fjädergräsen har ett mycket sirligt växtsätt och växer i täta tuvor. Under högsommaren får de 
vippor med långa, silvriga fjäderlika borst. Trivs bäst exponerade i full sol på magra kalkhaltiga 
jordar. De är känsliga för fukt, särskilt vintertid. 

- barbata skäggfjädergräs vippa 50/90 juli-aug B* 40

- capillata finbladigt fjädergräs silvrig vippa 50/100 juni-juli B* 50

PHALARIS

Robust, tåligt, härdigt och vackert vitstrimmigt gräs. De vita stråken kan på vårkanten skifta 
i ljust rosa. Föredrar fuktiga jordar, men växer och sprider sig nästan ogräslikt i alla jordar. 
Måste begränsas för att inte invadera en hel rabatt. Trivs i sol till halvskugga. Användbar vid 
vattenanläggningar eller i sten-ytor, där det enkelt kan hållas i styr.

- arundinacea ’Picta’ randgräs vitrandig 100/150 juli-aug A 50

vetenskapligt namn svenskt namn blad-/blomfärg
höjd 
utan/med ax blomtid härdighet c/c
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ASPLENIUM

En liten, tuvbildande ormbunke med vintergröna ljusgröna helbräddade blad. Föredrar humusrika, 
fuktiga jordar, gärna med kalkinnehåll. Skyddade lägen i halvskugga till skugga. Vacker i woodland och 
andra fuktiga miljöer.

- scolopendrium hjorttunga oflikad, vintergrön 50 A* 40

ATHYRIUM

Halvhöga till högväxta ormbunkar med långa, gracilt överhängande blad i grönt med silverskimmer. 
Smalt lansettlika och flikiga småblad. Fuktighetshållande, mullrik jord i halvskugga till skugga är 
optimalt. Släktet verkar vara tåligare än de flesta ormbunkar.

- filix-femina majbräken tuvbildande, fjäderlik 80 A 40

- filix-femina ‘Rotstiel’ majbräken ljusgröna blad med röd stjälk 45 B* 35

- niponicum ’Pictum’ regnbågsbräken Metalliskt silver- och  
purpurfärgad

45 B* 30

BLECHNUM

Vintergrön, mindre ormbunke med smala, ca 30 cm långa, parflikiga blad. Tål inte kalk och kräver en 
fuktighetshållande mulljord i halvskugga-skugga. En lättodlad, liten ormbunke.

- spicant kambräken tuvbildande 35 B* 40

DRYOPTERIS

Storväxta, robusta ormbunkar som är tåliga. Dubbelt parflikiga, friskt gröna blad sträcker sig lätt båg-
böjt upp från en kraftig jordstam. Lucker och mullrik jord i halvskugga är optimalt. Den här växten tål 
dock mycket mer. Även relativt soliga lokaler, som inte är alltför torra fungerar bra. Mycket lättodlad och 
härdig art med många användningsområden.

- affinis raggträjon grön 80-100 C 40

- cycadina lurvbräken grön 80 A 40

- erythrosora blodbräken juvenila blad kopparröda, 
sedan gröna

50 B 40

- filix-mas träjon rosettbildande, sporer 
på undersidan bladen

90 A 50

MATTEUCCIA

Rejäla strutar av friskt gröna, upprätta till överhängande, parflikiga blad. Fuktighetshållande jordar med 
mull i skuggiga till halvskuggiga lägen. Tål även en del sol om fukttillgången är säkrad. Skyddade lägen. 
Sprider sig med utlöpare där den trivs.

- struthiopteris strutbräken sprider sig med utlöpare 100 A 50

ONOCLEA

Livligt gröna blad med mörka sporer sittande som pärlband på undersidan, därav det svenska namnet 
pärlbräken. Växer bäst i skyddade lägen på fuktiga jordar med mycket näring och mull. Föredrar skugga, 
men kan klara soligare lägen om jorden är blöt. Fryser ner vid första nattfrosten. 

- sensibilis pärlbräken rundflikig, upprätväxande 50 B 40

POLYSTICHUM

Vackra ormbunkar, varav några är vildväxande i Sverige. Vanligen vintergröna, men de odlade sorterna 
är inte vintergröna i alla lägen. Lancettlika blad som är sammansatta av dubbelt fjäderflikade småblad. 
Väldränerade, närings- och mullrika jordar i skugga eller halvskugga är att föredra.

- setiferum ’Herrenhausen’ spetsbräken finflikig, vintergrön 40 A 40

OSMUNDA

Bildar täta, ljusgröna tuvor. Trivs bäst i halvskugga-skugga. Önskar fuktig humusrik något sur jord. Tål sol 
i mycket fukt. Sällsynt vild i södra Sverige.

- regalis safsa grön 100 A 40

vetenskapligt namn svenskt namn karaktär höjd härdighet c/c
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LÖK
Lökväxter, i synnerhet vårlökar, är ett måste för varje 
perennrabatt och lökarna kan användas till så mycket 
mer. Vårlökarna hör till de mest uppskattade växterna, 
då vi efter en lång vinter gläds åt blommorna som tittar 
upp först av alla på vårkanten. Lökarna kan planteras 
för egen fägring i rabatter, urnor och gräsmattor eller 
i kombination med andra växter för att ge lunden eller 
perennrabatten en härlig, tidig start på säsongen. 

Lökarna har liksom perennerna olika ståndortskrav, 
men det som alla lökar har gemensamt är att de kräver 
en väl dränerad jord. Inga lökar tål stående vatten 
under vintern, däremot kan de kräva olika mycket fukt 
under sommaren. Läget bör allt som oftast vara soligt, 
men en placering i vandrande skugga gör blomningen 
längre. Är dessutom våren kall kan man räkna med 
förlängd blomning, det gäller inte bara hos lök växter. 

Plantering av vårlök görs på hösten, det gäller även 
höst blommande lök. Planterings tiden sträcker sig 
från september till oktober/november. Vissa lökar 
kan man plantera så länge det inte är tjäle i marken, 
men de behöver helst ett par veckor för att rota ut 
och säkra övervintringen. Tidigare plantering ger 
större chans till ett lyckat resultat. En generell regel 
för planteringsdjupet är 3 gånger lökens höjd, och 
vid plantering är det viktigt att vattna så att lökarna 
kommer igång och börjar rota ut. Gödsla med ett PK-
gödsel vid plantering. 

På de följande sidorna presenterar vi ett avvägt 
sortiment av lökar för svenska förhållanden.

Hantering sker i antal om förpackningar.
Kontakta oss vid frågor, pris och tillgång. 



ALLIUM (se Perennavsnittet för krukodlade alternativ)

Ett stort släkte varav vi företrädelsevis odlar sorter med bollformade blommor i lila nyanser. Allium 
blommar relativt sent, först i juni. Bladen är inte sällan stora och börjar precis vissna när löken börjar 
blomma. Det är rådligt att plantera dem tillsammans med växter som kan dölja de vissnande bladen. 
Allium är generellt inte smakliga för rådjur. Planteras i en ganska näringsrik, väldränerad och torr jord i 
soligt läge under september-oktober. Frösår sig gärna.

- aflatunense ’Purple Sensation’ kirgislök rödviolett 80–100 juni

- atropurpureum vinlök rödlila 40–80 juni-juli

- caeruleum azurlök linblå 40–70 juni-juli

- cristophii stäpplök glänsande lila 40–60 juni

- giganteum jättelök purpurrosa 150 juni

- ’Gladiator’ blåviolett 125 juni

- ’Globemaster’ violett 80 juni-juli

- karataviense boll-lök violettgrå 35 maj-juni

- karataviense ’Ivory Queen’ boll-lök vit 35 maj-juni

- moly ’Jeannine’ guldlök limegul 40 maj-juni

- oreophilum berglök rosa 15–20 juni-juli

- sphaerocephalon klotlök rödviolett 50–90 juni-juli

- stipitatum ’Mount Everest’ skägglök vit 100–120 maj-juni
- stipitatum ’White Giant’ skägglök vit 150–180 maj-juni

ANEMONE
Släktet representeras här av balkansippa och vitsippa. Balkansippan är en söt liten prästkrageliknande 
blomma med spridningsförmåga. Blomfärgen går i vitt, blått eller rosa, med blomning under mars-april. 
Planteras bäst under träd och buskar i glest gräs eller i perennrabatten. Näringsrik, väldränerad jord i 
sol-halvskugga. Tidig höstplantering, september-början av oktober. Vitsippan förökas med rhizom som 
sprider sig i sidled där den trivs. Etableringen underlättas om rhizomen läggs i vatten ett par timmar före 
planteringen. Blommorna är vita och lyser upp i skog och mark under våren. Gör sig bäst i wood landmiljö.

- blanda balkansippa vit/blå/rosa 10–15 mars-april

- blanda ’Blue Shades’ balkansippa blå 10–15 mars-april

- blanda ’Charmer’ balkansippa ljusrosa 10–15 mars-april

- blanda ’Radar’ balkansippa mörkrosa, vit mitt 10–15 mars-april

- blanda ’White Splendour’ balkansippa vit 10–15 mars-april

- nemorosa vitsippa vit 15 april-maj

- nemorosa ’Alba Plena’ vitsippa vit 15 april-maj

- nemorosa ’Robinsoniana’ vitsippa ljusviolett 15 april-maj

CAMASSIA
De stjärnformade blå eller vita blommorna sitter i glesa klasar, på stadiga stänglar, som reser sig ur 
en gräslik tuva. Blommar under maj-juni och passar mycket väl i perennrabatten eller i lite vildare 
sammanhang med buskar och större perenner. Vill ha en skyddad växtplats på en lätt lerhaltig, 
näringsrik jord i sol eller halvskugga. Jorden bör vara fuktig på våren för att sedan torka upp. Plantering 
i september. 

- cusickii blek stjärnhyacint ljusblå 70–100 juni

- leichtlinii vit stjärnhyacint vit 70–100 juni

- leichtlinii ssp. suksdorfii mörk stjärnhyacint blå 70–100 juni

- quamash ätlig stjärnhyacint blå 70–100 juni

COLCHICUM
Släktet har representanter som blommar på hösten eller våren. Sorterna nedan kommer med kraftiga blad 
på våren, för att samla näring under försommaren, varpå de vissnar ner mitt i sommaren och blommar 
tidigt på hösten. Blommorna är mycket lika krokusens, vanligen i rosalila toner, men även vita finns. Jorden 
bör vara väldränerad och läget soligt till lätt skuggigt. Välj gärna en plats där de bladlösa blommorna kan 
få lite stöd av omgivande växtlighet. Viktigt att plantera tidigt på hösten, så beställ i god tid.

- autumnale tidlösa blekt rödlila 10–15 sep-okt

- speciosum prakttidlösa ljust rödlila 20–40 sep-okt

- speciosum ’Album’ prakttidlösa vit 20–40 sep-okt

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid
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CONVALLARIA

Liljekonvaljen säljs vanligen som krukodlad perenn, men på hösten även som ”groddar”, en bit rotstock 
med ändknopp. Blommorna är vita, klocklika och doftar underbart under slutet av maj till början av juni. 
Bladen håller sig gröna hela säsongen och vissnar inte ner. Närings- och kalkrika jordar i lundmiljö är 
optimalt. Kan sprida sig nästintill ogräsartat där den trivs. 

- majalis liljekonvalj vit 20 maj-juni

CROCUS

En av vårens mest omtyckta ”lökväxter”, som botaniskt sett är en knölväxt. Redan i mars kan krokusen 
lysa med sina blommor i olika kombinationer av gult, lila och vitt. De flesta sorterna passar utmärkt 
för förvildning i gräsmattor, men de sprider sig inte lika snabbt som vår- och blåstjärnor. Normal 
trädgårdsjord i sol. Planteras under september-oktober. Även höstblommande krokus förtjänar sin plats 
i trädgården. 

- banaticus iriskrokus ljusblå 10 sep-okt

- biflorus ’Blue Pearl’ blå bägarkrokus ljusblå 8 mars-april

- biflorus ’Prins Claus’ blå bägarkrokus vit-ljusblå 8 mars-april

- chrysanthus ’Advance’ bägarkrokus lila/gul 8 mars-april

- chrysanthus ’Ard Schenk’ bägarkrokus vit 6 mars-april

- chrysanthus ’Dorothy’ bägarkrokus gulstrimmig 10 mars-april

- chrysanthus ’Goldilocks’ bägarkrokus djupgul 10–15 mars-april

- chrysanthus ’Zwanenburg Bronze’ bägarkrokus saffransgul/brons 8 mars-april

- x hybridus ’Cream Beauty’ hybridbägarkrokus cremegul/gul 8 mars-april

- sieberi ’Albus’ grekisk krokus vit, gult svalg 8 mars-april

- speciosus ’Artabir’ höstkrokus ljuslila, mörk ådring 10–15 sep-okt 

- x stellaris ’Golden Yellow’ gullkrokus gul 10 mars-april

- tommasinianus snökrokus ljusviolett 10–15 mars-april

- tommasinianus ’Albus’ snökrokus vit 10–15 mars-april

- tommasinianus ’Barr’s Purple’ snökrokus mörkviolett 10–15 mars-april

- tommasinianus ’Ruby Giant’ snökrokus blålila, vit mitt 10–15 mars-april

- ’Vanguard’ silvrigt blåviolett 10 mars-april

- vernus ’Jeanne d’Arc’ vårkrokus vit 10 mars-april

- vernus ’Pickwick’ vårkrokus blå/vit strimmig 10 mars-april

- vernus ’Remembrance’ vårkrokus blåviolett 10 mars-april

ERANTHIS

Vintergäcken hör tillsammans med snödropparna till de riktigt tidiga som kan titta upp redan i februari, 
men blommar vanligen under mars-april. Lysande, gula, skålformade blommor med en stor grön krage 
av flikade foderblad. Tål de flesta jordar och planteras bäst där solen kommer åt tidigt på våren, vid 
husväggen, eller under buskar och träd. Trivs bäst i öppen eller glest bevuxen jord och har svårt att 
konkurrera i täta gräsmattor. Planteras i september efter blötläggning av knölarna. 

- hyemalis vintergäck gul 10–15 feb-april

FRITILLARIA

Ett stort och variationsrikt släkte, där man endast odlar ett fåtal sorter. De sorter vi odlar är mycket 
olika till utseende, från låga späda till den ståtligaste bland vårlökar, kejsarkronan. Kungsängsliljan och 
den svarta klockliljan vill ha frisk till fuktig jord i sol eller halvskugga. Kejsarkronan vill ha näringsrik, 
väldränerad jord i full sol.

- camschatcensis svart klocklilja brunviolett-svart 20 april-maj

- imperialis ’Rubra’ kejsarkrona orange 100–120 april-maj

- meleagris kungsängslilja rödviolett 25 maj-juni

- meleagris ’Alba’ kungsängslilja vit 25 maj-juni

GALANTHUS
Den första av lökväxterna att trotsa vintern. Blomning från februari i skyddade lägen. Huvudsäsongen 
är under mars-april, beroende på våren. De vita, nickande blommorna bildar en tuva som sakta sprider 
sig. Föredrar halvskuggiga växtplatser under träd och buskar i mullrik, lerhaltig jord. Snödroppslökarna 
är mycket känsliga för uttorkning och bör planteras tidigt på hösten, under september. Blötlägg dem 
gärna ett par timmar. 

- elwesii turkisk snödroppe vit 10–15 feb-april

- nivalis snödroppe vit 10–15 feb-april

vetenskapligt namn svenskt namn karaktär höjd härdighet c/c
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LEUCOJUM

Ett litet släkte där två arter är vanliga i odling. Snöklockan, eller klosterliljan blommar en månad senare 
än snödroppen som den liknar. Hos snöklockan är alla kalkbladen lika långa och bildar en klocka, medan 
snödroppens inre kalkblad är betydligt kortare än de yttre. Sommarsnöklockan är högre än snöklockan 
och har 2–5 klockor i toppen på varje stängel, medan snöklockan har en eller någon gång två. Lätt-
odlade i väldränerad, men fuktighetshållande jord. Bäst till förvildning i glesare gräspartier eller ljusa 
woodland. 

- aestivum sommarsnöklocka vit 50 maj

- vernum snöklocka vit 20 mars-april

LILIUM
Sommarblommande släkte som bjuder på stora, ljust liljeformade blommor under högsommaren. 
Avvikande är krolliljan vars blommor snarast är turbanlika, sittandes i en gles ställning. Liljorna har i 
regel styva, ogrenade stjälkar som håller upp de stora blommorna. Väldränerad, humusrik jord i soliga 
lägen, gärna med rötterna i skugga. 

- martagon krollilja rosa 80–150 juli-aug

- martagon var. album vit krollilja vit 80–150 juli-aug

- regale kungslilja vit, gult svalg 100 juli-aug

- regale ’Album’ kungslilja rent vit 100 juli-aug

MUSCARI

Som små, blå, toppiga mössor sticker pärlhyacintens blomklasar upp ur den gräslika bladtuvan. Även 
vita sorter finns. Blommar under april-maj och gör sig bra i kombination med påskliljor av olika slag. Tål 
de flesta jordarna med god dränering i full sol. Sprider sig sakta med sidolökar. Planteras i september 
eller början av oktober. 

- armeniacum armenisk pärlhyacint blå 15–20 april-maj

- armeniacum ’Valerie Finnis’ armenisk pärlhyacint ljusblå 15–20 april-maj

- botryoides pärlhyacint blå 15–20 april-maj

- botryoides ’Album’ pärlhyacint vit 15–20 april-maj

NARCISSUS
Långlivade och tåliga lökväxter som återkommer år från år och dessutom förökar sig. Gör sig bäst i 
stora antal, för förvildning i gräsmattan, under träd och buskar eller bland sena perenner som kan dölja 
de långsamt nedvissnande bladen. Bladen får först tas bort när de börjat gulna och lossnar lätt, vilket 
dröjer minst en och en halv månad från avslutad blomning. Klarar de flesta jordar som är näringsrika 
och med god dränering. Idealiskt är vårfukt och sommartorka. Vill stå soligt eller i lätt skugga. Lökarna 
bör planteras tidigt under september-början av oktober. Narcisser är giftiga och ratas av rådjur och 
gnagare. 

- x cyclazetta ’Tête-à-tête’ påsktarzett gul 15 april-maj

- ’Hawera’ orkidénarciss ljusgul 20 april-maj

- x incomparabilis ’Barret Browning’ stjärnnarciss vit, orange krona 40 april-maj

- x incomparabilis ’Carlton’ stjärnnarciss gul 45 april-maj

- x incomparabilis ’Ice Follies’ stjärnnarciss vit, gul krona 40 april-maj

- ’Petrel’ orkidénarciss vit 20 april-maj

- poeticus ’Actaea’ pingstlilja vit, gul o röd krona 40 april-maj

- poeticus ’Plenus’ pingstlilja vit, fylld 45 april-maj

- poeticus ’Recurvus’ pingstlilja vit, gul o röd krona 40 april-maj

- pseudonarcissus ’Golden Harvest’ påsklilja gul 40 april-maj

- pseudonarcissus ’Spellbinder’ påsklilja citrongul 35 april-maj

- ’Thalia’ orkidénarciss vit 30 april-maj

PUSCHKINIA

Porslinshyacinten är besläktad och har likheter med blåstjärnorna vilket hörs på namnet. Små blommor 
som snabbt sprider sig i gräsmattor och under träd och buskar. Blommorna är mycket ljust blå och har 
en tydlig bikrona till skillnad från persisk blåstjärna. Lätt och väldränerad jord i soliga lägen är optimalt. 
Löken är ganska tålig. Planteras under september-oktober. 

- scilloides porslinshyacint ljust blå 10–15 april-maj

- scilloides ’Alba’ porslinshyacint vit 10–15 april-maj

vetenskapligt namn svenskt namn blomfärg höjd blomtid

LÖK

P
E

R
E

N
N

E
R

  
O

C
H

 L
Ö

K

218



SCILLA

Återigen går både Scilla och Chionodoxa under släktnamnet Scilla. Tidigare DNA-tester tolkades 
som att de skulle vara två skilda släkten men detta har nu ändrats och resulterat i återförenandet av 
släktnamnen. Små lökar som blommar tidigt, i mars eller april. Lökarna är perfekta i gräsmattan eller 
under buskar och träd och sprider sig gärna. Platsen bör vara väldränerad till torr. Blåstjärnorna har en 
nickande, blå eller vit blomma, medan vårstjärnorna har en öppen stjärnformad blomma i rosa, vitt eller 
blått. Klockhyacinten har ett mer hyacintlikt växtsätt med större hängande klockor på en högre stängel. 
Planteras i september-oktober.

- bifolia tidig blåstjärna blåviolett 10–15 mars-april

- bifolia ’Alba’ tidig blåstjärna vit 10–15 mars-april

- hispanica (Hyacinthoides hisp.) spansk klockhyacint blålila 15–30 maj-juni

- mischtschenkoana persisk blåstjärna ljust blå 10 mars-april

- siberica rysk blåstjärna klarblå 10-15 april-maj

- forbesii vårstärna blåviolett-vit 10-15 april

- forbesii ’Pink Giant’ vårstjärna rosa 10-15 april

- luciliae stor vårstjärna blåviolett-vit 15-20 april
- luciliae ’Alba’ stor vårstjärna vit 15-20 april

TULIPA
Lökväxternas primadonnor. Här krävs det lite pyssel för att få dem att återkomma då varje tulpanlök 
blommar endast en gång, och för att den ska blomma nästa år måste det finnas tillräckligt med näring 
i jorden att en ny lök ska kunna bildas. Jorden bör för övrigt vara sandig, väldränerad och torr, särskilt 
under sommaren. Full sol. Det enda tulpaner inte är känsliga med är planteringstiden. Tulpaner kan 
planteras ända tills tjälen sätter stopp, men september-oktober är att rekommendera. I släktet finns 
även de botaniska tulpanerna, bl a T. tarda och T. sylvestris som beter sig mer som narcisserna. De är 
långlivade och sprider sig. Tulpanens blad vissnar sakta och måste få stå orörda tills de är gula om de 
ska komma tillbaka. Detta måste man ta hänsyn till vid komponering med tulpaner. 

’- Apeldoorn’ darwinhybridtulpan röd 55 maj-juni

- ’Apeldoorn’s Elite’ darwinhybridtulpan röd, gul kant 60 maj-juni

- gesneriana ’Alladin’ liljetulpan röd, vit kant 50 maj-juni

- gesneriana ’Angelique’ sen fylld tulpan pärlemorosa 45 maj-juni

- gesneriana ’Ballerina’ liljetulpan orange 60 maj-juni

- gesneriana ’Black Parrot’ papegojtulpan svartröd 45 maj-juni

- gesneriana ’Burgundy Lace’ franstulpan mörkröd 55 maj-juni

- gesneriana ’Maja’ franstulpan gulvit 45 maj-juni

- gesneriana ’Max Durant’ franstulpan violett, vit frans 50 maj-juni

- gesneriana ’Maytime’ liljetulpan lila 50 maj-juni

- gesneriana ’Mount Tacoma’ sen fylld tulpan vit, dubbel 40 maj-juni

- gesneriana ’Negrita’ triumftulpan lila 40 april-maj

- gesneriana ’New Design’ triumftulpan rosa, vitkantade blad 40 april-maj

-.gesneriana ’Queen of Night’ sen enkel tulpan svartlila 55 maj-juni

- gesneriana ’Spring Green’ grönbandad tulpan vit, grönt band 45 maj-juni

- gesneriana ’White Triumphator’ liljetulpan vit 50 maj-juni

- ’Golden Apeldoorn’ darwinhybridtulpan gul 55 maj-juni

- praestans ’Fusilier’ anemontulpan orangeröd 25 april-maj

- ’Purissima’ kejsartulpan vit 40 april-maj

- ’Showwinner’ näckrostulpan röd, fläckiga blad 25 april-maj

- sprengeri sommartulpan scharlakansröd 40 maj-juni

- sylvestris vildtulpan gul, sprider sig 15 april-maj

- tarda flocktulpan gul, vit udd 15 april-maj

- turkestanica dvärgtulpan gräddvit, gul bas 20 maj-juni

vetenskapligt namn svenskt namn karaktär höjd härdighet c/c
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VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL OSS!

För att ni som beställare ska känna trygghet när 
projekten genomförs finns vi alltid tillhands för 
att diskutera växtförslag och dela med oss av våra 
erfarenheter och kunskaper.

LUND

Stångby Plantskola
Vallkärratorn 424
225 91 Lund

Växel: 046-14 40 65

På vårt huvudkontor beläget i Stångby utanför Lund är vi 
idag ett 50-tal medarbetare. Här sker vår odling, kundservice, 
inköp och spedition. 

STOCKHOLM

Stångby Plantskola
Östra Bangatan 31
195 60 Arlandastad

Växel: 08-590 725 20

På vårt kontor i Märsta utanför Stockholm är vi idag ett  
10-tal medarbetare. Här har vi vårt regionala logistikcentrum, 
en mindre växtdepå och kundservice. 

TULLINGE

Här finns möjlighet att hämta beställda växter och även 
fylla på med diverse tillbehör som vattensäckar, trädstöd, 
uppbindningsband mm.

Välkommen till Mekanikervägen 14, 146 33 Tullinge
(endast öppet under högsäsong)

STÅNGBY AKADEMI

Stångby Akademi är en del av Stångby Plantskola och vår 
ambition är att verka för ett grönt kompetenscenter där 
branschen kan samlas och utbyta erfarenheter.   

Vill ni veta mer om Stångby Akademi är ni välkommen 
att besöka vår hemsida eller kontakta Elisabeth Rovelstad.

Tel: 08-546 900 40
elisabeth@stangby.nu

Scanna QR koden eller besök vår hemsida för att få 
kontaktuppgifter till din just din kundansvariga:
www.stangby.nu/kontakt/

Scanna QR koden eller besök vår hemsida:

www.stangbyakademi.nu A K A D E M I
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