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Rosor

Rosa (Damascena) ’Järnvägaren’ Grönt kulturarv® 2018
damascenerros ’Järnvägaren’

Rosa (Spinosissima) ’Professor Fagerlind’ Grönt kulturarv® 2018
spinosissima-ros ’Professor Fagerlind’

En bedårande vacker, lågvuxen damascenerros som översållas med
stora, varmt rosa, fyllda blommor från midsommar till mitten av juli.
Doften är medelstark, väldoftande, med inslag av citrus och liljekonvalj.
Den har ett tätt, upprätt växtsätt och kan användas som solitär, bland
perenner, i mindre grupper eller som en låg friväxande häck. Bladverket
är grönt med dekorativa, djupt liggande bladnerver. De vackra nyponen
sitter kvar länge. Trivs i soligt till halvskuggigt läge i djup näringsrik jord.
Fodrar endast lite skötsel. Rotäkta.
Höjd 0,8-1 m. Zon 1-4(5).

Ett måste i varje torparträdgård där den skapar ett färgsprakande
blickfång under försommaren! Den överdådiga blomningen pågår från
månadsskiftet maj/juni till mitten av juni med enkla, vanligen 4-6 cm,
karminrosa blommor som successivt övergår till en ljusare blåtonad
nyans. Blommans doft är stark och söt. ’Professor Fagerlind’ har ett tätt
växtsätt och passar utmärkt i större trädgårdar, parker, naturtomter och
i offentliga miljöer. Trivs i ett soligt eller halvskuggigt läge i sandig till
medelgod jord. Anspråkslös. Rotäkta.
Höjd och bredd 2,5-3,5 m. Zon 1-4(5).

Foto Margaretha von Rosen.

Foto Henrik Morin.

Buskar

Buddleja davidii Funky Fuchsia™ (’PIIBD-II’) First Editions®-serien
syrenbuddleja Funky Fuchsia™

Buddleja davidii Groovy Grape™ (’PIIBD-I’) First Editions®-serien
syrenbuddleja Groovy Grape™

Rikligt med iögonfallande stora, rödrosa, doftande blommor i 15-20 cm
långa klasar från midsommar till sen höst. Populär bland fjärilar och andra nyttoinsekter. Växtsättet är upprätt, buskigt. Passar både som solitär
och i grupp. Bladverket är mörkt grågrönt. Trivs i sol.
Höjd ca 2 m. Zon 1-2(3).

Spektakulär sort med maffiga mörkvioletta, doftande blommor i upp
till 25 cm långa klasar från midsommar till första frosten. Lockar till sig
mängder av fjärilar och andra nyttoinsekter. Växtsättet är upprätt, buskigt. Passar både som solitär och i grupp. Bladverket är mörkt grågrönt.
Trivs i sol.
Höjd ca 2,5 m. Zon 1-2(3).

Sortens fördel
Får mycket större blommor än ’Miss Ruby’. Kraftigväxande.
Foto Bailey Nurseries, Inc.

Sortens fördel
Blommorna får samma härliga, mörka färg som ’Black Knight’ men med
mycket större blommor. Kraftigväxande.
Foto Bailey Nurseries, Inc.
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Cephalanthus occidentalis Fiber Optics™
(’BAIloptics’) First Editions®-serien
bollbuske Fiber Optics™

Potentilla fruticosa Citrus Tart™
(’BAIlcitrus’) First Editions®-serien
tok Citrus Tart™

Bollbusken är en vacker buske med bollformade, krämvita blommor och ett glansigt, grönt
bladverk. Blomman är rik på nektar och passar
utmärkt som föda åt nyttoinsekter. Fiber Optics™ blir hälften så stor som andra bollbuskar
och kan därför användas i både trädgårdar och
som buskage. Vill planteras i soligt läge.
Höjd 1,5-1,8 m. Zon 1-4.

Citrus Tart™ blommar med dubbla, guldgula blommor hela sommaren. Växtsättet är
upprätt, rundat och den passar utmärkt som
solitär eller i grupp. Sorten är den tredje i en
serie av dubbelblommande tokar från den
välkända försöksstationen Morden i Kanada.
Sol-halvskugga.
Höjd 0,6-0,9 m. Zon 1-5(6).

Sortens fördel
Fiber Optics™ är betydligt mindre och mer
kompakt än andra selektioner av Cephalanthus.

Sortens fördel
Härdigheten och de vackra dubbla blommorna.

Weigela All Summer Red (’Slingco 1’)
prakttry All Summer Red
All Summer Red har en lång och riklig blomning. Den låga, kompakta busken pryds av
läppstiftsröda blommor under tidig sommar.
Plantan ger ytterligare ett flor senare under
sommaren om man tar bort överblommade
blommor. Trivs bäst i sol till halvskugga.
Höjd 1-1,5 m. Zon 1-3.
Nyhet från 2015.
Foto Kordes Jungpflanzen.

Foto Bailey Nurseries, Inc.

Foto Bailey Nurseries, Inc.

Diervilla × splendens DivaTM (’El Madrigal’PBR)
hybridgetris DivaTM

Hydrangea serrata Lamona™ E (’Ep Mona’)
purpurhortensia Lamona™ E

Ett hybridgetris som sticker ut med sitt vackert mörkröda bladverk och
sina lysande, citrongula blommor. Den blommar rikligt under juni till
september och lockar till sig bin och andra nyttoinsekter. Får sprakande
höstfärger i gult, orange och rött. Används med fördel som marktäckare
eller i grupper i blandade rabatter. Trivs i sol till halvskugga på de flesta
jordar.
Höjd 0,8-1 m. Zon 1-4.
Nyhet från våren 2017.

En mycket härdig och blomvillig hortensia som passar förträffligt som
låg marktäckande buske i rabatten men även i en urna på terrassen. Den
får rikligt med flata blå blomställningar i sur/neutral jord, rosa vid högre
pH, i juli-september. Mörkt gröna blad med vacker röd höstfärg. Sorten
samlades in i Korea av Mona Holmberg och Ulf Strindberg. Trivs i sol till
halvskugga i frisk till fuktig jord.
Höjd 0,6-0,7 m, bredd 0,7-0,9 m. Zon 1-4(5).

Foto Spilkers Jungpflanzen.

E-merit: Har med sitt kompakta växtsätt, härdighet och blomvillighet
stora potencial för användning som marktäckare i offentlig miljö.
Foto Splendor Plant AB.
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Buskar forts.

Träd

Cotoneaster dammeri ’Graff’
Krypoxbär

Crataegus orientalis Strapats® E (’Ep Cratr’)
luddhagtorn Strapats® E

Missa inte”supermarktäckaren”!
Detta krypoxbär är både härdigare och mer vitalt än Cotoneaster
dammeri ’Major’. ’Graff’ är kraftigväxande och täcker marken snabbt
och effektivt. Den har testodlats i Skellefteå under många år och har
visat sig helt fri från frostskador. Sorten får vita blommor i juni som följs
av en vacker röd fruktsättning under hösten. Trivs i både sol och skugga.
Anspråkslös då den utvecklas bra på alla jordar men trivs allra bäst på
fuktig jord. Blomman innehåller nektar som ger mat åt nyttoinsekter.
Höjd 5 cm. Zon 1-5(6).

Ett häftigt, mindre träd för den lilla trädgården som med sitt spärrgreniga grenverk ger den en karaktär som skiljer sig från det mesta.
Strapats® E har ett luddigt, silvergrått bladutspring, får gulvita blommor
i maj och vackra, klotrunda orangeröda frukter på hösten. Smaka dem
gärna! Sorten har många användningsmöjligheter, den passar både i
trädgårdar och i offentliga miljöer, som solitär i planteringar, liten parksolitär eller flera tillsammans. Trivs bäst där det är soligt och väldränerat.
Höjd 5-7 m. Zon 1-3(4).
E-merit: Ett friskt och vackert litet träd som har höga prydnadsväden
med sin speciella karaktär, ludna bladverk och lysande, stora frukter.

Foto Splendor Plant AB.

Foto Tomas Lagerström.

Malus Gracil® E (’Ep Malgr’)
prydnadsapel Gracil® E

Tsuga diversiifolia fk Mustila
japansk hemlock

En mycket vacker prydnadsapel med hängande grenar och ett arkitektoniskt växtsätt. GRACIL® översållas av ett moln med vita blommor
i maj och får drivor av gulgröna frukter på långa skaft under hösten.
Bladen är både äggformade och flikiga. Trivs i sol till halvskugga i frisk
till fuktig jord.
Höjd 4-6 m. Zon 1-4.

Äntligen har vi hittat en bra frökälla av japansk hemlock. Frökällan
Mustila är ett stiligt långsamväxande träd med ett pyramidalt växtsätt,
överhängande graciösa grenar och friskt gröna barr med silvrigt inslag.
Kottarna är små, bruna och äggformade. Är mindre och härdigare än
andra hemlocksgranar. Används med fördel i woodland då den som
ung behöver skugga och luftfuktighet. Tåligheten kommer med åldern.
Värdefullt tillskott till sortimentet av mindre, städsegröna träd.
Höjd 6-10 m. Zon 1-5(6).

E-merit: Ett friskt träd med höga prydnadsvärden; vacker blomning och
fruktsättning samt det särskilt eleganta hängande växtsättet. Ett smycke
i rabatten hela året!

Foto Splendor Plant AB.
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