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Bärbuskar

Rubus occidentalis ’Munger’
svarthallon

Rubus occidentalis ’Jewel’
svarthallon

Ett intressant bär som är väl värt att prova.
Påminner om björnbär, men de svarta bären
har en gråblå, daggig yta och kryddig smak.
Bären mognar under juli månad och de passar
utmärkt till sylt och likör. Det kraftiga växtsättet
ger lätt hängande årsskott som kan bli upp till
3-4 m och är rejält taggiga.
Höjd 3-4 m. Zon 1-3.

De svarta bären har en gråblå, daggig yta och
kryddig smak. Bären mognar under juli månad
och de passar utmärkt till sylt och likör. Det
kraftiga växtsättet ger lätt hängande årsskott
som kan bli upp till 3-4 m och är rejält taggiga.
’Jewel’ har något mindre bär och mognar
något tidigare än ’Munger’.
Höjd 3-4 m. Zon 1-3.

Foto: Elitplantstationen

Foto: Elitplantstationen

Vaccinium corymbosum ’Blue Suede’
(’TH-682’PBR)
amerikanskt blåbär

Sorten ger stora, ljusblå bär som mognar
tidigt. ’Blue Suede’ har en utdragen mognadstid, vilket är en fördel för hemträdgårdsodlare.
Det gröna bladverket får en underbar vinröd
höstfärg. Utmärkande är att denna är självfertil.
Ger högre skörd om den pollineras av annan
blåbärssort. Höjd 1-1,5 m. Zon 1-2.
Foto: Plantipp

Rosor

Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) Cape Diamond® (’Darpellerin’)
modern buskros
Frisk och härdig modern buskros med kraftigt, upprätt växtsätt. Blommar kontinuerligt och rikligt med dubbla, rosa blommor med svag till
medelstark doft. Utmärker sig med sin härdighet och stora motståndskraft mot svampsjukdomar. Rekommenderas speciellt till högre zoner.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-6(7).
Foto: ©Pépinières Minier

Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) Champagne Wishes (’Baicham’)
Easy Elegance®-Serien
modern buskros
Vackert blommande ros med kraftigt, buskigt, upprätt växtsätt. Blommar rikligt i juli-augusti till kontinuerligt, med medelstarkt doftande,
vita blommor som är svagt aprikosfärgade då de slår ut. Utmärker sig
med sin blomning och sin motståndskraft mot svampsjukdomar. Rotäkta. Fick mycket omdömet ”bra/mycket bra” i ett stort svenskt rostest
under perioden 2012-2015. Höjd 0,4-0,6 m. Zon 1-4.
Foto: Bailey Nurseries, Inc.
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Årets POM-ros 2015!
Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) Pinktopia (’Baimas’)
Easy Elegance®-Serien
modern buskros
Denna moderna buskros utmärker sig med sin rikliga blomning och
goda motståndskraft mot svampsjukdomar. Pinktopia blommar rikligt
i juli-augusti till kontinuerligt med rosa, halvdubbla, svagt doftande
blommor. Det gröna bladverket får vacker röd nytillväxt som ger en fin
kontrast mot det gröna. Rotäkta. Fick mycket omdömet ”bra/mycket
bra” i ett stort svenskt rostest under perioden 2012-2015.
Höjd 0,6-1 m. Zon 1-4.

Rosa spinosissima (Plena-Gruppen) ’Valdemarsvik’
fylld pimpinellros

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

Vacker fylld pimpinellros som blev utsedd till Årets POM-ros 2015.
’Valdemarsvik’ utmärker sig med sina vackert bågböjda grenar där de
fyllda, vita, rosettlika blommorna sitter som girlander längs grenarna.
Rosen har ett kompakt, tätt växtsätt och friskt, grönt bladverk. En
ytterligare fördel är att de doftande blommorna tål regn bättre än
andra fyllda pimpinellrosor.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-5.

Buskar

Clethra barbinervis ’Great Star’ (’Minbarb’)
japansk konvaljbuske

Hippophae rhamnoides Thilda™ (’BHi 2015’)
havtorn

Vacker buske med tilltalande bark. Blommar under sensommaren med
små, vita, doftande blommor samlade i klasar. Gröna, avlånga blad som
får vackra höstfärger i rött och orange.
Höjd 1,5-2,5 m. Zon 1-4.

En svagväxande, kompakt honklon av havtorn med silverfärgat bladverk
och dekorativa, orange bär. Främsta fördelen är dess prydnadsvärde.
Passar till hanklonen ‘Hikul’.
Höjd 1,4-1,6 m. Zon 1-4.

Foto: ©Pépinières Minier

Foto: Bo Andersen, Splendor Plant AB
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Buskar forts.

Physocarpus opulifolius Angel Gold® (’Minange’)
smällspirea

Potentilla fruticosa Crème Brule™ (’Baibrule’) First Editions®-Serien
tok Crème Brule™

Äntligen en gulbladig smällspirea som inte blir bränd i bladkanterna
under varma somrar! Denna härdiga smällspirea stoltserar hela sommaren med sina gula till limegröna blad, utan att bladkanterna blir brända.
Vacker buske med kompakt, upprätt och rundat växtsätt. Blommar
under sommaren med små vita blommor i klasar.
Höjd 1,5-2 m. Zon 1-4.

Ny sort av tok som blommar med dubbla, lysande vita blommor hela
sommaren! Det mörkgröna bladverket står som fin kontrast till blommorna. Runt, kompakt växtsätt.
Höjd ca 1 m. Zon 1-5(6?).
Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: ©Pépinières Minier

Potentilla fruticosa Lemon Meringue™ (’Bailmeringue’)
First Editions®-Serien
tok Lemon Meringue™

Prunus tomentosa ’Orient’
luddkörsbär

Denna runda, kompakta buske blommar hela sommaren med sina
utmärkande dubbla, ljusgula blommor vilka påminner om små rosor.
Höjd och bredd 0,6-0,9 m. Zon 1-5(6?).

Denna buske, som är ett mellanting mellan bärbuske och prydnadsbuske, blommar under våren med rosa blommor som bleknar till vitt.
Blommorna följs under sensommaren av klarröda, goda frukter.
Höjd 1,5-2 m. Zon 1-4.

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: Spilkers Jungpflanzen
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Rhodotypos scandens
schersminros
Fin buske med upprätt, rundat växtsätt och grönt bladverk. Blommar
med vita blommor i maj-juni. Blommorna följs av svarta, glänsande,
giftiga bär.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-4.
Foto: Plandorex

Syringa Bloomerang Pink Perfume (’Pink Perfume’) Bloomerang®Serien
dvärgsyren
En rosablommande, härligt doftande dvärgsyren som blommar två
gånger om året! Första floret är något mindre och kommer under
våren, det andra floret är rikligt och varar under hela sommaren.
Kompakt, buskigt växtsätt.
Höjd 0,9 m. Bredd 1,8 m. Zon 1-4.
Foto: ©Pépinières Minier

Tripterygium regelii Tiara E (Ep Triti’)
vingfröranka Tiara E

Weigela All Summer Red® (’Slingco 1’)
prakttry

Kraftigväxande klätterväxt med lysande ljusbruna, kantiga årsskott.
Blommar i juni med små, vita, väldoftande, stjärnlika blommor sittandes
i trubbigt plymformade blomställningar. Efter blomningen utvecklas dekorativa, trekantiga frön med breda vingar som i soliga lägen blir rosaröda en tid. Introducerades i våras men då endast till våra TrädgårdsTids kunder. Nu finns det inga begränsningar.
Höjd uppåt 5 m. Zon 1-4.

All Summer Red® utmärker sig med en lång och riklig blomning. Den
låga, kompakta busken pryds med läppstiftsröda blommor under tidig
sommar. Plantan bjuder på ytterligare ett flor senare under sommaren
om man tar bort överblommade blommor.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-3.
Foto: Kordes Jungpflanzen

Foto: Tomas Lagerström
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Buskar forts.

Weigela ’Ebony and Ivory’® (’Velda’)
prakttry

Weigela ’Wings of Fire’PBR
prakttry

Häftiga kontraster av ebenholts och elfenben så uppfattas denna
prakttry. De gröna bladen övergår i djupt mörklila under sommaren.
Mot detta står de snövita blommorna som en fin kontrast under tidig
sommar med en liten återblomning senare under sommaren.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-2(3).

En ny, vacker prakttry med kompakt, rundat växtsätt och sprakande
bladfärger. Bladverket är grönt då det slår ut men får snabbt en
bronsfärgad skiftning. Under sommaren skiftar bladfärgen till rött för att
under hösten bli lysande vinrött. Blommar med ljuslila blommor under
våren. ’Wings of Fire’ är framför allt en bladväxt.
Höjd 1,5 m. Zon 1-3.

Foto: Kordes Jungpflanzen
Foto: Plantipp

Träd

Quercus x warei Regal Prince (´Long’)
amerikansk pelarek

Klängväxter

Denna amerikanska pelarek utmärker sig med
sitt smala, ovala växtsätt. Grenarna pryds av
de glänsande, mörkgröna, läderartade bladen
som har en fin, silverfärgad undersida.
Höjd ca 15 m. Zon 1-4.

Clematis (Atragene-Gruppen) Tindra® E (´BCL 0311-1´PBR-AF)
atragene-klematis Tindra® E
Vacker klematis som utmärker sig med sitt låga, kompakta växtsätt. Växtsättet gör att den passar bra i kruka, ampel och som marktäckare. Blommar med stora halvfyllda, blå till blåvioletta
blommor från maj till augusti. Den långa blomningen beror på att Tindra® E blommar både på
fjolårsveden och årsskotten. Plantan kan vid behov beskäras under hela säsongen vilket medför
ökad skottproduktion och rikligare blomning .
Höjd ca 1 m. Zon 1-3(4).

Foto: Bailey Nurseries, Inc.

Foto: E-planta ek. förening
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Perenner

Clematis (Atragene-Gruppen) Tuva® E (´BCL 1683´PBR-AF)
atragene-klematis Tuva® E

Artemisia lactiflora ’Elfenbein’
pärlmalört

Vacker klematis med mycket kompakt, nästan tuvlikt växtsätt som gör
att den passar bra i kruka, stenparti eller som svagväxande vävarplanta i
rabatter. Blommar i april-maj med dubbla, rent vita blommor. Bladverket är friskt ljusgrönt och något krusigt.
Höjd ca 20 cm. Zon 1-3(4).

Fantastiskt vacker perenn med ett mycket stabilt växtsätt. Bladen är
gröna och flikiga, ca 20 cm. Blommar under lång tid, juli-september,
med krämvita blommor. Den elfensbensvita färgen gör att den passar
utmärkt att kombinera med andra växter. Blommorna har en lätt sötaktigt doft. Trivs i sol till halvskugga, i lätt fuktig och torvrik jord.
Höjd 1,5 m.

Foto: E-planta ek. förening

Foto: Johanna Pommer, Splendor Plant AB

Thalictrum delavayi ’Splendide’
violruta

Thalictrum delavayi Splendide White (’FR21034’PBR)
violruta

Hög, vacker violruta som sticker ut med sina fantastiska violetta blommor sittande på mörka stjälkar. Blommar i juli-augusti.
Höjd ca 1,8 m.

Vackert vitblommande violruta som passar bra både i rabatt och woodland. Blommar i juli-augusti med små, vita blommor sittande på höga
stjälkar, likt små moln ovanför bladverket.
Höjd ca 1,8 m.

Foto: Nils Andersen, Splendor Plant AB

Foto: Ulrika Palm, Splendor Plant AB
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