
Gumaelius växtförteckning 

Perenner 

A 

1) Achillea  millefolium  Röllika  Flerårig ört. 
Medicinalväxt. Finns i flera olika färger. Kan bli 60 cm hög och växer vild på gräsmarker                        

i hela landet. Sommarblom 

  

2) Agrostemma  fl. pleno  klätt Ettårig, lättodlad 
relativt vanlig,  rödviolett sommarblomma. Kan bli upp till 80 cm hög och trivs i de 

flesta jord typer. 

 

3) Alopecurus  pratensis  ängskavle  Flerårigt gräs. Kan bli 
upp till en meter högt. Växer i hela landet. Trivs på ängar, kulturmarker och i diken. 

  

4)    geniculatos  kärrkavle  Flerårigt gräs. Kan bli 
60 cm hög. Trivs i dåligt dränerade och sura jordar. 

 

5) Anemone hepatica  blåsippa Vanlig blåsippa. 
Vårblomma. Trivs i skogar och lundar.  

 

6)    Coronaria fl. rubopl. Bukettanemon Bör 
odlas som ettåring. Trivs i välblandad sand eller grusblandad jord. Gärna slänt eller 
upphöjd jordbädd. 

  

7)                                        Coelirosa Silene Coeli Rosa Oculata Nejlikglim   Ettårig ca 40 cm hög.                                     
Luftigt växtsätt. Blommar juni-aug. Trivs i sol eller halvskugga.  

 

8)     Nemorosa  vitsippa Flerårig ört. Blommar i maj-juni                       
Växtplats: Lundartade friska skogar, lundar, lövängar, skogskärr, renar, dikeskanter. 8-30 cm hög. 

  

9)    Sylvestris  tovsippa  Flerårig ört som kan bli upp till                                 
40 cm hög. Blommar i maj-juni. Trivs bäst på torra steniga ställen, skogar, backar, kalkrik jord. 

 

 



10) Aconitum japonicum  Japansk stormhatt   Blå hjälmlika blommor.                        
Kan bli mellan 90-150 cm hög. Blommar på sommaren. Trivs i fuktig jord och halvskugga.  

 

 

11) Aquilegia canadensis  scharlakansakleja Eldröda och gula blommor.      
Blommar i juni- juli och trivs i sol, halvskugga. Flerårig. 

  

12) Speciosa  Uppgift saknas 

 

13) Vulgaris  Vanlig Akleja   Blir ca 60 cm höga. Vanligast är blå                   
blommor men även purpur och vita förekommer. Blommar vår och försommar.   

  

14) Vulgaris flora plena Akleja  Blå och vit fylld blomma. Blir ca 35 cm hög och                       
blommar på försommaren 

 

15)  Vulgaris fistulosa Uppgift saknas 

 

16) Asclepias   sidenört Finns i flera färger.                                
Gul, orange, röd  m.fl. Ettårig. Blir ca 60 cm hög. Soligt läge. Blommar juli-sept. Giftig växtsaft. 

 

B 

17) Bellis  perennis  tusensköna  Flerårig ört som kan bli ca 10 cm hög.                      
Finns både enkel och dubbel. Allt från vitt till rosa och röd. Gul mitt. Kan blomma hela året men                         
som bäst på försommaren. Växer vilt i gräsmattor, park och betesmarker. 

 

C 

18) Chelidonium fimbriatum      skelört       Medelstor hårig ört. Kan bli 80 cm hög.                                           
Hela växten giftig.  Blommar i maj-augusti. Växer främst i kulturpåverkad mark. 

19 )Cripedium balseola Crepedion        Orkide  Uppgift saknas 

 

20)  Clematis              viticella italiensk klematis   Riklig blomning på                                                  
upp till 5 meter långa grenar, under juni-sept. Trivs nästan överallt även i skugga.                                                      
Vissa sorter ska beskäras kraftigt under tidig vår. Blommar på årsskotten. 

  



21) Glauca  Dagg clematis Små gulgröna blommor ca                                             
2,5 – 3 cm stora. Bladen dagg gröna därav namnet. Kan odlas i kruka. 

 

22)  Convallaria majalis  liljekonvalj Flerårig ört som kan bli                       
nästan 30 cm hög. Har en krypande jordstam och blommar i maj-juni. Växer i lundar och                                  
skogsbackar, helst på mullrik jord. Hela växten giftig. 

  

23)  Majalis flora rosea Rosa liljekonvalj   Flerårig ört som är ganska                                          ovanlig. 
Föredrar fuktig mullrik jord. Blommar i maj-juni. Hela växten giftig. 

 

D 

24)  Dianthus caryophyllus  trädgårdsnejlika Flerårig växt.                                           
Kan planteras ute på våren på en skyddad växtplats, gärna i direkt sol. Kräver regelbunden                                       
gödning och vattning. Svår att övervintra. 

 

25)   Chiensis   sommarnejlika  Trivs bäst på ljus                                              
plats, gärna direkt sol. Tål lätt uttorkning. Regelbunden gödning. Mest lämpad i kruka. 

 

26) Chiensis flora plena Sommarnejlika uppgifter saknas 

 

 

27) Plumarius  fjädernejlika  

Föredrar fullt solsken, väldränerad jord och något kalkhaltig mark. 

 

28) Caucasicus  Uppgift saknas 

 

29) Barbatus  borstnejlika Blir ca 50 cm hög. Flerårig ört.                            
Blommar juli-sept. Trivs på väl dränerad mark i sol. 

 

  

30) Hybridus  Sort: Rainbow Lovelinesss  Blir ca 45 cm hög.                                         
Trivs i sol till halvskugga. Blomman är en av de unikaste gamla växter som nyligen räddats                                         
från utrotning.  

    



31)  Dracocephalum eanarience drakblomma  Flerårig ört som kan bli upp till                                        
50 cm hög. Blommar i juni-juli med stora blå blommor. Sällsynt, växer i stäppartad terräng.                                   
Härdig upp i mellansverige. 

  

32) Speciosum  Mörkt blåvioletta blommor. 35-45 cm hög.                                     
Odlas på skyddad plats. Trivs i sol i en väldränerad jord inte allt för näringsrik.   

 

E 

33)  Erythronium dens canis  hundtandslilja Odlas i humusrik                                           
jord i skugga eller halvskugga. Känslig för uttorkning. Blir 10-15 cm hög. Blommar på våren                                                            
och trivs under träd och buskar. 

 

F 

34) Fragaria vesca Skogssmultron  Plantan är 5-20 cm hög.                                               
Blommar från maj till juli. De så kallade skenfrukterna mognar vanligen juli-augusti.                                               
Trivs  i ängar, hagar, på hyggen eller i skogsbryn. 

  

35)   Fritillaria   klocklilja Blommar på våren. Blir ca 40 cm                                  
höga. Lämpliga i stenparti eller kallhus. Gillar lätt ler- och kalkhaltig jord. 

  

36) Imperialis  kejsarkrona Gammal kulturväxt. Kan bli upp                                      
till 100 cm hög. Bör planteras djupt, 20-30 cm, i lätt ler- och kalkhaltig jord. Blommar på våren. 

  

37) Imperialis maxima Kejsarkrona Gammal kulturväxt. Kan bli upp till                                         
100 cm hög. Bör planteras djupt, 20-30 cm, i lätt ler- och kalkhaltig jord. Blommar på våren. 

 

38) Imperialis fl.  Uppgift saknas 

 

39) Meleagris  kungsängslilja  Flerårig ört. Kan bli 30 cm                                                     
hög. Blommar i maj-juni och har på utsidan ett för arten typiskt rutmönster. Växer på fuktiga                                
strand ängar. 

 

40) Pyrenaica  spansk klocklilja  Stjälkar blir max 50 cm                             
höga med en eller två mörkt brunpurpurfärgade klockor. Trivs i stenparti. Lättodlad. 

  



 

41)    Funkia caerulea(cordata) hosta Ett framträdande bladverk.                                     Kan 
Kan bli 40 – 70 cm hög beroende på sort. Trivs i fuktig jord och halvskugga.  

  

42) Alba(subcordata) Uppgift saknas 

 

G 

43)  Gaillardia (viscosa)  kokardblomster        Perenn. 40-60 cm hög. Gul röd                 
blomma.Växer bäst i sol-halvskugga på väldrännerad sandjord. Ska beskäras på hösten till                                     
10-15 cm över marknivå. Vintertäckas.                                                                         

 

44) Galanthus  nivalis snödroppe Perenn lökväxt som kan bli mellan                              
7 – 15 cm hög. En av de tidigast blommande vårblommorna. Kan börja blomma redan i Januari                                         
och fortsätta in i april. Trivs var som helst så läng det är kalkrik jord. Giftig. 

 

45) Gentiana lutea  gullgentiana Perenn alpväxt. 50-150 cm hög. Viktig                                           
medicinalväxt och krydda. Används som mått för beskhet. Blommar juni-aug. Planteras i djup jord                            
på solig plats. Lämplig bakgrundsväxt i rabatt. 

  

46) Asclepiadea  knippgentiana        Blommar på eftersommaren med               
mörkblå rörlika blommor. 40-50 cm hög. Planteras i fuktig jord med riklig lövmull. Vill ha lite                         
skugga. Bör inte flyttas eller omplanteras.  

 

47)    Geranium  näva Det finns minst 422 olika arter av                               
näva. En mycket lättskött växt. Lämplig som marktäckare och stenpartiväxt. 30-50 cm hög                         
beroende på art. Planteras i full sol till lätt skugga i väldrännerad jord.  

 

H 

48) Helleborus niger  julros Finns många arter och färger.                             
Blommar under vinter-vår. Köldtålig och vintergrön. Planteras i halvskugga och djupt bearbetad                                 
jord. Kalka gärna jorden.   

  

49) Viridis  grön julros Finns många arter och färger.                             
Blommar under vinter-vår. Köldtålig och vintergrön. Planteras i halvskugga och djupt bearbetad                                 
jord. Kalka gärna jorden.   

 



50)  Helenium       douglasi  solbrud Blommar på högsommaren.                     
Rikblommande i vanlig trädgårdsjord och i soligt läge. 90-180 cm hög beroende på art.  

 

 

51)   Hemerocallis flava  klargul daglilja    60-80 cm hög. Citrongul. Blommar i                           
juni-juli. Planteras i sol till halvskugga i näringsrik, fuktig och djup jord. Bra bredvid vatten. Bör                      
lämnas ostörd i många år.   

   

52) Flava pl.  60-80 cm hög. Citrongul. Blommar i juni-juli.                              
Planteras i sol till halvskugga i näringsrik, fuktig och djup jord. Bra bredvid vatten. Bör lämnas                                
ostörd i många år.   

  

53) Graminea  60-80 cm hög. Citrongul. Blommar i juni-juli.                              
Planteras i sol till halvskugga i näringsrik, fuktig och djup jord. Bra bredvid vatten. Bör lämnas                                
ostörd i många år.   

  

54)   Hesperis   tristis  Sorgört      Tvåårig sällsynt växt. Kan bli 50 cm hög.                  
Blommar i juni. Växer på grusig kalkrik mark. 

 

   

55) Matronalis  trädgårdsnattviol   Kallas även för söt raket. Finns                                  
i  färger från vitt till djupaste lila. Doftar mycket, framför allt på kvällen. Kan bli 100 cm hög.                                 
Ska växa i full sol med partiell skugga.  

 

 

56)  Hieracium  fibbla Växer vilt i hela Sverige.                                                             
Finns ett flertal olika arter lämpade för trädgård och odling. 

 

 

57) rantiacum  rödfibbla Lite ovanligare än den gula                                      
fibblan.  Växer vilt. Finns ett flertal lämpliga arter för trädgården.  

 

 

 

 



58)   Hyacinthus orientalis Trädgårds hyacint  Blommar på våren. Ca 20 cm                                
hög. Är härdig men blommar bäst efter att ha fått mogna på sommaren. 

  

59) Botryoides  pärlhyacint Lågväxande ca 20 cm. Trivs i sol                                           
eller halvskugga. Blommar i maj.  

  

60) Botryoides flora alba vita pärlhyacint  Lågväxande ca 20 cm. Trivs i sol                                           
eller halvskugga. Blommar i maj. Lökväxt.  

  

61) Botryoides fl. atrocoerulea            Uppgift saknas 

 

62)  Hypericum pyramidatum   Stor johannesört    Flerårig gammal medicinalväxt.                               
Blommorna kan även användas vid växtfärgning och till att krydda spritdrycker. Rött färgämne.                   
Planteras i soligt läge. Blommar juni-sept beroende på art.                                   

 

I 

63) Impatiens  balsamin Blommar sommar-höst. 25-75 cm                                                
hög. Finns i ett stort antal färger. Odlas på skyddad plats, soligt läge i välgödslad fuktig jord. 

 

64)   Glandulifera  jättebalsamin  Blommar juni-sept. Kan bli mellan                                
100 – 200 cm hög. Trivs bäst i fuktig jord. Lämplig vid dammar, åar och stränder. 

 

 

65)   Iris chinensis  leopardblomma    Trivs bäst i södra Sverige.                                                
Ingen ytterligare information funnen. Samtliga Irissorter är giftiga.  

 

66) Graminea  gräsiris    Lila till violettblå blommor.                                                                      
Blir 20-50 cm höga och blommar mellan april och juni. Har en plommonlik doft.  

 

  

67) Pumila  småiris    Enkla blommor. Finns i många färger.                                        
Blir 10 -15 cm hög och blommar från tidigt till mitten av sommaren. Vill ha full sol och en                                       
väldrännerad jord. Härdig till zon 8. 

 

 



68) Xiphiodes  Engelsk Iris En härdig växt. Blommar i början på               
sommaren. Blir ca 50 cm hög.  

     

69) Florentina  florentinsk iris/violrot  Uppgift saknas  

  

 

70) Sibirica flora alba vit strandiris  Blommor vita till violettblå. Älskar                                 
fukt. Blir 45-60 cm hög. Bästa vita sorten Iris. 

  

 

71) Sibirica flora coerulea  Sibirisk Iris Växer vilt i Sibirien. Trivs i fuktiga                            
skogar och gräsmarker. Blir mellan 50 – 120 cm hög och blommar maj-juli.  

72) Guldenstedtii   Uppgift saknas  

  

73) Variegata  Ungersk Iris Tvåfärgade blommor. Blir 20-45 cm                           
hög. Trivs på soliga steniga sluttningar. Relativt lättodlad. Mår bra av frisk jord vart 3 år. 

  

74) Lochnawensis  Uppgift saknas 

75) Venusta  Uppgift saknas 

 

76) Germanica – sambulin Tysk iris    Kan bli upp till 90 cm hög. Blommar                                                      
maj-augusti.   

 

L 

77)   Lavendula spica Engelsk lavendel              Aromatisk medelhavsbuske.                                   
Kan bli mellan 100-200 cm hög. Blommar med lila blommor och är vintergrön. Bra prydnadsväxt                               
då den klarar låg vattenförbrukning. Härdig till zon 5. Neutral jord och lite vatten. 

 

78   Leptospermum attenautum  MyrtenFinns flera sorter. Är lämpligast                                     
som krukväxt inomhus. Kan placeras ut på solig skyddad plats under sommaren. 

 

 

 



79) Lillium candidum  madonnalilja  Vit lilja. Lökväxt. Mellan                                                     
90-150 cm hög. Kan få upp till 20 klockliknande blommor. Härdig zon 3 och blommar                                               
juli-aug. Ska ha näringsrik och fuktighetsbevarande jord, helst sand och lerjord. Tillsätt                                           
lite extra sand och kalk. Blomstjälken kan vara i full sol men skugga växtbasen. Skyddad växtplats 

  

80) Candidum flora plena fylld madonnalilja  Artnamnet Bratislava efter orten                         
där den först upptäcktes. Odlings anvisning samma som vanlig madonnalilja.     

  

81) Bulbiforum  brandlilja Växer vilt i Sverige. Återfinns i                      
grässluttningar och öppen skog. Vanlig trädgårdsväxt. Blir mellan 60 – 120 cm hög, har en hårig                                        
stjälk med 10 cm långa blad. Blommar i juni. 

  

82) Martagon  krollilja Gillar kalkhaltig jord. Kan bli 180 cm                                      
hög. Har hängande blommor som är allt från ljus rosapurpur till mörkt mahogny färgade. 

  

83) Tigrinum  tigerlilja   40 – 100 cm hög Blommar i juli-aug.                               
Kalkbladen tillbakarullade. Orange till gula med purpurprickar. 

 

  

84) Chaledonicum Uppgift saknas 

  

85) Spectabile  Uppgift samt bild saknas 

  

86) Longiflorum  Påsklilja/novemberlilja  Kan bli 100 cm hög. Blommor                                     
vita och utåtriktade. Doftar                                                                 

  

87) Kamtochatcense  Uppgift samt bild saknas 

  

 

88) Superbum  Turkmössa En högväxande lilja. Kan bli mellan                                              
200-300 cm hög. Riklig blomning upp till 40 klockor. Växer i sol och väldrännerad jord.  

  

 

89) Pomponium   Turban lilja  Sällsynt växt. 40-75 cm hög. Trivs i lätt                        
fuktig men väldrännerad jord. Växer vilt endast på ett fåtal platser i södra Frankrike. 



  

90) Catesboi  Catesbys lilja/Talllilja  Blommar med endast en                          
blomma. Kräver varm våt och sur jord i motsatts till de flesta liljor.  

  

 

91) Philadelphium  Prärielilja Vanlig i USA. Det latinska namnet kommer                                
från Linné som sannolikt fick sitt första exemplar från Philadelphia.  

 

 

92)   Linnaea borealis  linnea Vintergrön växt. Blommar med två                                            
rosa blommor på blomställningen.och har en svag mandeldoft Revorna kan bli meterlånga.                                     
Växer i granskogens skugga. 

 

93)   Lolium perenne  Engelskt raygräs      Viktig betesmark och foderväxt.                             
Föredrar sol men tål halvskugga. Snabbväxande. 

 

 

94)   Lonicera tartarica  rosentry Blommar på sommaren med rosa                                 
blommor. Tillhör kaprifol släktet. Kan bli 1-4 meter hög. Har giftiga bär. 

  

95)   Tartarica flora alba  vit rosentry   Blommar på sommaren med vita                                 
blommor. Tillhör kaprifol släktet. Kan bli 1-4 meter hög. Har giftiga bär. 

 

  

96) Sempervirens  Vintergrön kaprifol   Blommar på sommaren                                          
med Scharlakansröda blommor. Kräver varma lägen och kan odlas i södra Sverige.  

  

97) Caprifolium  vildkaprifol/Höstkaprifol  En av få lianer i                                     
Sverige. Blommar juli-sept. Skymningsblommor, dvs, blommorna vilar under dagen och                                         
slår ut till kvällen och sprider en svag doft. Vill ha varmväxtplats. Kan bli allt från 3-6 m                                           
långa rankor. Giftiga bär.    

  

 

98) Grata   Träig perenn buske som kan                                                     
bli 3 meter hög. Trivs i full sol och blommar med vita-rödrosa blommor maj-juni. 



  

99) Periclymenum Svensk kaprifol    Klättrande buske med                                                                
utvändigt rödaktiga och invändigt vitgula blommor. Mycket väldoftande.  
 
Kaprifolen vill ha fuktighetshållande, kalkhaltig och näringsrik jord. Om växten står nära en husvägg bör man blanda in 
mycket torvmull för att bevara fuktigheten i jorden. Vårgödsla så fort tjälen gått ur marken. Vattna vid torka, särskilt under 
vår-försommar. 
 
BESKÄRNINGSRÅD: 
Blomningen blir finare vid gallring och toppning. Kaprifoler blommar på sidoskott på föregående års tillväxt. Årlig 
vintertoppning av en del rankor lockar fram nya skott även längst nere på stammarna. Direkt efter blomningen kan man också 
gallra försiktigt bland årsskotten. Kan behöva föryngras vart 8-10 år genom hård nedskärning på vårvintern. 

 

100)  Japonica Japansk kaprifol  En klättrande buske. Blommar                                     
under sommaren med gul-vita blommor som doftar svagt av vanilj. Planteras i söderläge i ler                                   
-sandjord. Kan bli upp till 10 meter hög om den får växa fritt upp i ett träd. 

  

101)   Lychnis   fulgens Student Nejlika   En blomma med  intensiv röd färg.                         
Blommar i juni-juli och kan bli mellan 100-200 cm höga. Vill ha väldrännerad jord och gärna full sol. 

 

102) Chaledonica   Malteserkors blomma  Kallas Malteserkors                                                                                                          
blomma på grund av den orange blommans form. Växer upprätt och bildar en kraftig rugge                                      
av  blad och stänglar med ett kluster av blommor. Blommar på försommaren och är en                                           
utmärkt snittblomma. Attraktiv för fjärilar. Lättodlad perenn. 

  

103) Pungeana  Uppgift samt bild saknas 

 

104)   Lycium barbarum  bocktörne Buske. Blir 1,5-2 m. Blommar med                                         
små purpur- violetta blommor i juni-sept. Under juli-oktober kommer de orange eller                                 
scharlakans röda äggformade bären. De är ätliga och rika på c-vitamin,mineraler och antioxidanter.                             
Tålig och anpassningsbar växt. Zon 1-4.                                    

 

105)   Lysimachia verticillata   Lysing Blommar på sommaren.                                                  
Blir 45-75 cm hög. Trivs i halvskugga eller sol i fuktig trädgårdsjord.  

   

106)  Punctata  praktlysing Blommar på sommaren.                                                  
Blir 45-75 cm hög. Trivs i halvskugga eller sol i fuktig trädgårdsjord. 

 

107)     Lupinus   lupin  Blommar på våren,  försommaren.                       
70-120 cm hög. Planteras i sol till halvskugga. Lätt sandig jord.  



 

M 

108)   Mathiola incana  lövkoja  Ettårig snittblom som blommar                         
på försommaren. Blir 45-70 cm hög. Har en kryddig doft. Vill ha sandblandad jord. Skyddat läge. 

 

109)  Medicago   Blålusern Även känd som alfalfa.                            
Perenn gammal kulturväxt. Blålila blommor. Dragväxt för bin. Tål torr växtplats. Blir ca 70 cm hög                          
och blommar juli-sept. 

 

110)  Menisperneum canadense    Vinstock. Klätterväxt som kan bli upp till                            
6 meter hög. De lilasvarta bären kan vara dödligt giftiga. 

N 

111)       Narcissus poeticus  pingstlilja    Flerårig ört. Kan bli 30-40 cm                                      
hög. Blommar i april-maj. Första fynduppgift som förvildad är från Närke och publicerades år 1764.   

O 

112)      Omphalodes verna  ormöga  Frodig marktäckare.                                 
Blommorna är stora klarblå förgätmigej lika och blommar i maj juni. Blir 10-15 cm hög, trivs i                                           
näringsrik fuktig jord.  

 

113)     Ornitelagum umbellatum  morgonstjärna  Sällsynt flerårig ört.                                             
Kan odlas som prydnadsväxt. Blommar i juni. Endast utslagna i solsken. Svårodlad. 

P 

114)   Paeonia  danica  Pion    Trivs i sol till halvskugga.  Före                                
plantering måste marken grävas djupt och gödslas. När planteringen är gjord så måste roten                               
lämnas orörd. Kan bli allt från 45-150 cm hög. Finns i flera färger.                 

 

115)  Officinalis  Bondpion  Vill ha sol /halvskugga.                                           
60-70 cm hög. Blommar juni-juli  

 

116)  Officinalis fl. carneo   vitblommande sort.  Går inte att få 
fram bild eller fler uppgifter om den 

117)   Officinalis albicans plen  Uppgifter och bild saknas 

118)  Albiflora chinensis fragrans        Luktpion  Finns I många färger                                                       
och höjder. Kan bli mellan  60-100 cm hög. Kalkrik jord. 

 



119)  Whitleyi   Pionbuske med vita enkla blommor.                                   
Blommar i maj-aug och blir 60-90 cm hög. 

 

 

120)  Papaver bracteatum  mörk vallmo   Flerårig. Kan bli 100 cm hög. Vill                                                  
ha soligt växtläge. Kan direktsås på växtplatsen under april-juni. Finns i flera nyanser.                                             
Blommar juni-augusti. 

  

121) Orientale  jättevallmo Finns både som ettåring och som perenn.                                
Kan bli 80 cm hög. Finns i många olika nyanser. Väldigt dekorativ. Kan direktsås på växtplatsen.                            
Blommar juni-aug och tål viss torka som vuxen planta. Soligt.  

 

122) Somniforum  pionvalmo  Soligt läge. Finns i olika färger.  80 cm                                         
Utmärkt snittblomma. Blommar juli-sept.  

 

123) Rhoeas  kornvallmo  Ettårig. Blir 80 cm hög och blommar i                                      
juni-aug med klarröda blommor 

 

124)  Subcroceam   uppgifter och bild saknas 

 

 

125) Nudicaule  sibirisk vallmo  45 cm hög. Flerårig. Blommar juni-sept                           
med gula,orange och röda blommor. Soligt läge i rabatten. Kan direktsås på växtplatsen i april-juni                            
eller höstsådd sept-okt.  

 

 

126)   Pyrethrum coronaries  krysantemum   Finns mängder av olika krysan-                                            
temum sorter. Rosenkrage, mattram prästkrage mm. Den vanliga krysantemumen kan odlas                                     
ute i rabatt i zon 1-2. Den tål inte frost.  Prästkrage, rosenkrage blommar på försommaren.                                            
75-90 cm hög. Vill ha sol och väldrännerad jord. Förökas genom delning direkt efter blomningen. 

 

 

127) Phlox sickomanni?  Uppgift samt bild saknas 

128) Acuminate  se phlox paniculata 

 



129) Americana   Vildflox/ skogsflox 8-20 cm hög.                                    
Marktäckare som blommar på våren. Trivs i skogsmark. Lättodlad perenn. 

 

 

130) Carolina Perenn, blir upp till 90 cm hög. Blommar i början av sommaren,                                        
bra snittblomma. Lättodlad.   

 

131) Divaricata  se phlox Americana 

 

132) Glabra Lågväxande flox. Blir 30-40 cm hög. Blommar med lavendelfärgade                                 
blommor i slutet av våren. Bladverket brokigt. Vill ha sol till halvskugga.  

 

133) Glomerata   Uppgift samt bild saknas 

134) Ingrum  Uppgift samt bild saknas 

135) Odorata  Uppgift samt bild saknas 

136) Omniflora  Uppgift samt bild saknas 

137) Pendulifolia  Uppgift samt bild saknas 

 

138) Pyramidalis  uppgifter saknas 

 

 

139) Pyramidalis fl. alba uppgifter saknas   

 

140) Pyram. Prince of Clementine  Uppgift samt bild saknas 

 

141) Rosea  Rosenflox Stenparti växt. Blommar i maj-juni.                                     
Blir ca 10 cm hög. 

 

142) Scabra  Uppgift samt bild saknas 

143) Suffruticosa  Flerårig  prydnadsväxt.  

 

 



144) Triflora   Perenn. Lila blommor med mörk mitt, öga.                                   
Lågväxande. Blir mellan 30-40 cm hög. Bladen brokiga, vit-rosa kanter med ljusare grön                                                 
mitt. Attraktiv för fjärilar. Bra snittblomma. 

 

145) Verna  Uppgifter samt bild saknas 

 

146) Paniculata  Höstflox Sol till halvskugga. Fuktig och                                      
väldränerad jord. Blir 50-100 cm hög och blommar under juli-september. Doftar. Bra rabatt                                           
och snittblomma.    

 

147) Paniculata fl. Alba Höstflox   se paniculata 

 

148) Polemonium caeruleum  blågull/Jakobsstege  Perenn växt med toppställda                                       
blomställningar med små ljust blålila blommor. Planteras i sol till halvskugga. Blir 50-60 cm hög                                   
och blommar i maj-juni. Frö sås och blommar redan första året. Beskärs ner till marknivå på våren. 

 

 

149)  Caerulium fl. Alba  Jakobsstege  perenn som blir 45-60 cm                            
hög. Vita blommor. Om den beskärs efter första blomningen kan den blomma en gång till. 

 

150) Potentilla collorata   uppgift samt bild saknas   

151)  Actrosanguinea blodfingerört  Perenn. Vill ha soligt och                                  
sandjord väldränerad. Buskigt växtsätt. Blir 30-40 cm hög, blommar i juni-aug med rödaktig purpurfärg                     
Delas på våren och är känslig för vinterfukt.  

152)  Fruticosa  tok  ölandstok finns I flera färger. Fungerar                   
som häckväxt eller som solitär buske. 40-100 cm. Tål att torka. Gödsla på vår och sensommar. Ska                 
beskäras juli-sept och på vårvintern. Äldre grenar ska gallras ut vid basen. Lång blomning juni-okt.  

153)  Crocea uppgift samt bild saknas 

 

154)    Primula  auricular månviva   50 – 60 cm hög. Växer i halvskugga.                             
Såtid är jan-feb för blomning i juni, juli. Blommar med röd-violetta blommor. Väldoftande. 

 

 

155)  Veris  gullviva  Flerårig ört. Blir 20-30 cm                                     
hög och blommar i maj-juni. Eller som Linné skrev: ” Från svalans ankomst till granens blomning”.                           
Växer på ängs-gräsmark och skogar. Vill ha kalkrik jord. 



 

156)  Cordusoides  Purpurviva   Härdig till zon 6. Vill                                            
ha sol/halvskugga. Mullrik jord. Blommar i juni. Blir ca 20 cm hög. Kan delas på våren eller                                     
frö sås på hösten för blom året därpå. 

 

R 

157)  Ranunculus acontifolius  stormhattsranunkel  Gammal                                      
torparväxt. En raritet. Den dubbla varianten liknar dahlia. Den är härdig till zon 7 och trivs i                       
humusrik jord. Den blir 50 cm hög och efter blomningen på försommaren-sommaren så                                  
vissnar växten ner helt.   

 

158)  Repens Revsmörblomma Finns i hela landet.                                             
Ses ofta som ett svårutrotat ogräs. Breder gärna ut sej. Växer i all slags jord så länge den är                                           
fuktig. Lågväxande. Blommar maj-juli.  

 

159)   Rudbeckia amplescicaulis Rudbeckia  Vill ha väldränerad                                              
jord. Soligt läge. Blommar juli- okt. Perenn. Kan frösås i växthus från Feb-april, och på friland                              
eller i kruka utomhus från maj till sept. Blir 50-100 cm hög beroende på sort. Zon 5 

 

S 

160)  Saponaria officinalis  såpnejlika  Finns enkel eller dubbel.                             
Rosa eller vit. Blir upp till 70 cm hög och blommar från juli till september.  

 

 

161)  Saxifraga   tomentosa samma som sedoides  Bräcka Finns i många varianter.                                   
Lämplig stenpartiväxt. Lågväxande och marktäckande. Tål viss uttorkning.  

 

162)   Granulate  mandelblomma   Perenn. Trivs på                              
mossklädda berghällar och torrbackar. Kan bli 40 cm hög och blommar i maj-juni. Har en mild                                       
mandeldoft. 

 

163)    Scilla  anemone  Blåstjärna  Finns tre olika blåstjärnor.                                                        
Rysk Blåstjärna: Blir ca.20 cm hög. Blommar tidig vår med nickande blommor. Förökar sej lätt.                         
Blommorna sitter ensamma. Vill ha fuktig miljö och tål kyla . Tuvig Blåstjärna: Bildar tuvlika                      grupper 
om tre-fyra blommor. Blommar i april-maj med nästan upprätta blommor. Vårstjärna: Blommar tidigare än de 
andra båda sorterna och har uppåtriktade blommor. Det latinska sortnamnet Scilla betyder ”Snöns prydnad” 
och syftar förmodligen på den tidiga blomningen. 



164)     Scozenera hispanica  svartrot Gammal växt. Också kallad                                                    
för fattigmans sparris. Två årig ört. Kan bli 100 cm hög. Roten jämntjock ca 20-25 cm lång liknar                                      
sparris. Kan sås diekt på växtplatsen. Näringsrik jord. 

 

165)   Sempevirium arboretum  Taklök  Blommar på sommaren. Bildar                                     
mattor av rosettliknande gröna blad.   

 

166)  Arachnoideum spindelvävstaklök  Bildar mattor                                       
av små rosetter, täckta av långa hår likt en spindelväv. 1-2 cm i diameter med djuprosa eller                                       
klart röda stjärnformade blommor på sommaren. 

 

167)  Solanum  tuberosum  potatis Blommar juni-juli och stjälken                                       
kan bli upp till 100 cm hög. Hela växten utom knölarna innehåller alkal oiden solanin och är giftig. 

168) t. saracca viscosa Uppgifter samt bild saknas 

169) t. capsicum   Uppgifter samt bild saknas 

170) t. lycopensicum  Uppgifter samt bild saknas 

 

171) Stenactis  speciosa  Uppgifter saknas 

 

V 

172)      Veratherum   Svartnysrot  Härdig till zon 6. Kan bli 120-200 cm hög.                                          
Soligt till halvskugga. Frö eller delning av växt. Blommar juli-aug. 

 

173)   Viola tricolor maxima pensé  Den kanske vanligaste vårblomman i Sverige.                                             
Finns i mängder av olika färger. Tål frost. Blir 20-25 cm hög. Om man undviker att den får torka samt plockar 
bort vissna blommor så blir det en lång blomning kanske under hela sommaren. 

174)     Odorata  luktviol   Perenn. Blommar i april-maj. Väldoftande.                        
Blommorna är mörkt violetta. Förvildas lätt. Trivs i parker och kulturpåverkade miljöer. 

  



Träd 

A 

1) Acer platanoides  svensk skogslönn  

Invandrade under värmetiden för cirka 7000 år sedan. 
Har ganska djupgående kraftigt rotsystem. Kräver djup mullrik basisk jord och jämn vattentillgång. Tål som ung     
skugga, men kräver mycket ljus som gammal. Är stormfast. Lövverket är känsligt för stark vind och tidig 
höstfrost. 
Blir knappt 20 m hög på 100 år. Kan dock uppnå 31 m i höjd och 620 cm i omkrets. Blir sällan över 150 år.  Veden 
är gulvit, finporig, hård och tung med vackert mönster av årsringar och märgstrålar. Saknar kärnved. 
Virket används till musikinstrument, skrin, möbler, fanér och parkett. 
Angrips ofta av rötsvampar såsom lönnticka och stor grentaggsvamp. Den når därför sällan hög ålder.  Unga 
skott och blad har vit mjölksaft. 
Uppskattas för de vackra höstfärgerna. Ett värdefullt allé- och vårdträd.  

  

2)  Pseudo- platanus tysk sykomorlönn  

Sykomorlönn eller tysklönn är ett medelstort träd som växer vilt i Europa, Turkiet och Kaukasus. Det har en 
rundad krona och grov, flagande bark. Bladen är handflikiga, precis som hos vår vanliga vildväxande lönn (Acer 
platanoides), men mer rundat kortspetsade och mattare till färgen. Dessutom har den blommor och frukter i 
hängande klasar istället för upprätta. Tysklönnen blommar i april-maj med ljusgula blommor. 

Sykomorlönnen finns i parkmiljöer och förvildad framförallt i södra och mellersta Sverige. Den självsår sig lätt, 
framförallt i södra Sverige. Första gången den omnämns som förvildad i litteraturen var 1840, då den 
rapporterades som förvildad från Drottningholm i Uppland. 

 

3) Aesculus hypocastanum hästkastanj  

Ett vackert alle- och parkträd som infördes till Sverige på 1600-talet. 
Är stormfast men blad och blommor tål ej hårda vindar. Den är ganska härdig och förekommer planterad upp till 
Ångermanland. Föredrar mullrika något fuktiga, kalkhaltiga marker i soligt läge, men ej torra, PH-låga marker. 
Blir normalt 20-25 m högt och 100 år gammalt; kan dock bli 300 år, 40 m högt och 5 m i omkrets. 
Veden saknar kärna, är mjuk och lättkluven, används ofta till svarveriarbeten. 
Det mycket stora fröet -kastanjen- innehåller garvämnen och är därför oätllig för människan. 
Kastanjen är dock ett utmärkt vinterfoder för hjortdjur. 
Malda kastanjer har använts som handtvättmedel, de löser fett 
 

4)   Flava  gulblommig hästkastanj  

Familj: Hippocastanaceae 
Typ av växt: Lövfällande träd 
Beskrivning: Mindre känt kastanjeträd som passar utmärkt i den svenska trädgården och har en tydlig blomning. 
Höjd: Högre än 15 meter Kräver full sol 
Växtsätt: Ovalt Bevattning: Håll jorden fuktig 
Växtzon: 1-3  Lämplig som: Skuggträd 
Blomtid: Maj-juni GIFTIG FRUKT 
Blomfärg: Gul 
Jord: Föredrar näringsrik väldränerad jord 



 
 

5) Alnus glutinosus  klibbal  

Klibbalen är det enda av våra trädslag som är anpassad till blöta marker. Den växer ofta vid gränsen till öppet 
vatten, men trivs också på friska marker. Den växer bäst på näringsrik mullrik jord med rörligt grundvatten och 
kan där nå en medelproduktion på ca 10 m3sk per ha och år. Klibbal är mycket ljuskrävande. De fäller löven 
gröna med kvävet i behåll. Alarna är därför goda markförbättrare och kvävegödslare. 

 

6) Incana  gråal 

Gråalen producerar bäst på frisk finjordshaltig mark, många gånger över 10 m3sk per ha och år, men växer 
också på torrare och mager mark. Den har en snabbare ungdomstillväxt än klibbal, som dock passerar gråalens 
höjdtillväxt efter ca 25 år. Gråal kräver inte fullt lika mycket ljus som klibbal. Gråal är också mer frosttålig än 
klibbal och används bl.a. som amträd i planteringar med ädla lövträd. Gråalens bark är ljusgrå och slät, bladen är 
äggrunda och tillspetsade. De slappt hängande hängena syns i mars och april och kottarna på hösten. Zon 1-7 

 

B 

7) Betula alba  björk  

Björkar är förtrollande träd som förkroppsligar skönhet och grace. Medan de flesta typer av björk träd växer till 
cirka 40 meter,kan en del, till exempel den gula Björken skjuta i höjden till 80 meter hög.  
Precis som höjden av trädet varierar mellan arter, så gör även björkens övriga egenskaperdet: 

Blad: Bladen av Björk är oftast ovala till elliptiska-formad. Till exempel, bladen av gul Björk är ovala, medan Grå 
Björk har mer elliptiska formade blad. Dessutom varierar bladen i färg från ljust grönt till skogsgrönt under 
sommarmånaderna. Under hösten, blir bladen en spektakulär samling av gult, brunt och orange. 

Bark: Björkar är kända för sin unika bark.  Den tunna barken kan skalas av i långa remsor. Ett annat identifierbart 
drag av björk bark är dess färg.  Näver är jämn under sina yngre år, men blir tjock och djupt räfflade som trädet 
mognar. 

Blommor: björken producerar blommor som kallas hängen. Blomningen är lång och slokar från grenar i 
kluster. Dessa hängen kan ses i slutet av sommaren och början av hösten, även om vissa hängen är kvar över 
vintern. 

Björkar är relativt härdiga och kan leva upp till 200 år i de rätta odlingsförhållanden. 

F 

8) Fraxinus excelsior  ask  

Invandrade i början av värmetiden för 8000 år sedan. 
Asken hör till de ädla lövträden. Den är ett vackert träd med högt välvd men ganska gles krona, och grenarna är 
markant uppåtriktade. Huvudstammen delar sig ofta långt ner i flera huvudstammar. 
Ett av de mest anspråksfulla inhemska trädslagen. Föredrar djup, kalk- och lerhaltig mulljord på underlag med 
rörligt grundvatten. Har höga ljuskrav. Köldhärdig men känslig för vår frost. 
Har ett vidsträckt och på fuktig mark ytligt rotsystem. Skjuter gärna stubbskott. 
Kan bli 250 år och 35 m högt i Sverige. På Espelunda slott i Närke finns en ask som är 7.3 m i omkrets och 22 m 
hög. 



Veden är seg och hård med gulaktig splint och ljusbrun kärna. Virket används bl.a. till flygplansbygge, faner, 
yxskaft, idrottsredskap, hockeyklubbor, spjut, åror, maskindelar, bränsle och massaved. 
Av de näringsrika bladen bildas utmärkt mulljord, där många av våra små snäckor trivs. 
Älg, rådjur, harar och kaniner äter med förtjusning askplantor. 
Kallas ofta Kungaträdet eftersom lövskruden "kommer sist och går först" 
 

 

9) Pendula  Hängask 

Zon 1-4 

Höjd upp till 10 meter 

Beskrivning Brett träd med bågformigt hängande grenar. Solitär i trädgårdar och parker. Sol-
halvskugga i näringsrik, gärna fuktig jord. Skador på ask, framförallt på fröförökad, har 
upptäckts både i naturen och i odling. Skadorna har benämnts askskottsjuka och 
orsakas av en svamp "Chalara fraxinea". Sjukdomen tycks drabba alla typer av ask. 

 

P 

10) Pinus abies  Ädelgran  

Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finnland för 3500 år sedan och har 
med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland. 
Trots att granen fick fotfäste i vårt land först vid den senaste värmeperiodens slut ca 1000 f Kr, är den nu vårt 
vanligaste skogsträd. Den saknas egentligen endast ovanför barrskogsgränsen längs fjällkedjan. 
Utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark. 
Granen tål mycket låga temperaturer 
Skuggtålig men känslig för torka, storm, luftföroreningar och stamröta. 
Rotsystemet är ytligt, drabbas därför av stormfällning. 
Avverkas normalt vid 70-150 års ålder. Blir högst av våra skogsträd, kan bli 51 m hög med 5 m omkrets. 
Virket har mycket mångsidig användning, främst som råvara till pappersmassa, byggnader samt till flera kemiska 
produkter, bl.a. konstsilke. 
Rådhuset i Amsterdam står på 13.659 st granpålar nedslagna i marken. 
Barrförluster hos gran har sedan mitten av 1980-talet använts som en indikator på skogens vitalitet. 
 

11)  Sylvestris  tall 

Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, viktigaste skogsträd. 
Tallen är näst granen vårt vanligaste skogsträd. Den uppvisar tydliga skillnader i utseende. I norr har den kortare 
barr och smalare krona än i de södra delarna av landet. Man är osäker på om dessa skillnader hänför sig till olika 
underarter av tallen, eller om det är fråga om klimatiska anpassningar. 
Stormfast tack vare pålrot, ljuskrävande och köldhärdig, dock känslig för luftföroreningar. Tallen utvecklas bäst 
på lerhaltiga moränmarker, men växer också på steniga, torra marker samt torvmark. 
Trädens hårfina rötter samverkar i symbios med svampars mycel så kallad mykorrhiza, t.ex. tall- och smörsopp. 
Avverkas normalt vid 90-150 års ålder. Den största kända svenska tallen, funnen i Närke, var 37 m hög med en 
stamomkrets på 5.9 m. Kan bli drygt 800 år. Det kan vara svårt att åldersbestämma riktigt gamla tallar eftersom 
de ofta är rötskadade. Detta gör det svårt att räkna årsringarna. 
Virket har en mörk och rötfast kärna med ljusare ytved. De bästa virkeskvalitéerna ger bl.a. fanér och slöjdträ. 
Vanligt sågtimmer används till byggnader och möbler, klenare virke till pappersmassa och träfiberplattor. 
"Strunt" kallades förr de färska mycket C-vitaminrika årsskotten på tall. Det sägs att karolinerna åt dessa under 
det ryska fälttåget och stoppade därmed skörbjuggen. 
På grunda marker som hällmarker och mossar blir stammen ofta kort och krokig (martall). 
På liknande sätt som för granen iakttas tallens barrförluster för att uppskatta dess vitalitet. 



 

 

12) Larix  lärkträd  

Lärk är ett stort, snabbväxande barrträd som kan bli upp till 30 meter högt. Kronan är ganska gles, från början är 
den kägelformig men den blir med tiden platt med utbredda grenar, de nedersta ofta hängande. Tvååriga kvistar 
är matt grågula. Barren är två till tre centimeter långa och gröna, men gulnar på hösten. Till skillnad från våra 
andra barrträd så fäller arterna i släktet lärkar(Larix) sina barr på hösten. Unga honkottar är röda och de mogna 
kottarna, som sitter upprätt, är äggrunda och två till fyra centimeter långa. Fröfjällen är längsstrimmiga, raka 
och kala mot spetsen. Lärk odlas ibland som virkesträd och förekommer ofta förvildad och är på sina ställen 
fullständigt naturaliserad. Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare 
uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare) Läs mer 
Är ett snabbväxande, stormfast träd med djupgående, kraftiga sidorötter. 
Utvecklas bäst på näringsrik, kalkhaltig mineraljord med rörligt markvatten Klarar även sämre marker dockej 
stillastående vatten. Mycket ljuskrävande. Känslig för sen vårfrost och hög värme men tål sträng vinterkyla. 
Avverkas vid 60-150 år då träden nått 20-35 m höjd. 
Kan bli 600 år gammalt med 4 m omkrets och 42 m höjd. 
Har kärnfullt rödbrunt virke med smal gul splint. Är motståndskraftigt mot röta. Används till båtar, fönster, 
vattenbyggnader och väggpanel i hus; klenare virke används till pappersmassa. Av kådan gör man s.k. 
venetiansk terpentin. 
Fäller alla barren varje höst. 
Lärksopp och lärkmusseron är detta träds mykorrhiza-svampar. 
 

 

13) Strobus  weymouthtall  

 Weymouthtall är stort träd med brett pyramidal krona och utstående grenar. Den kan bli omkring tjugo meter 
hög. Barken är gråaktigt grön och slät på unga träd, men blir så småningom brunaktig och uppsprucken. 
Knopparna är rödgula och endast något kådiga. Årsskotten är gröna och nästan kala eller med gles rödbrun 
behåring, särskilt vid basen av barrens kortskott, men är aldrig filtludna. Barren blir drygt en decimeter långa, de 
är blågröna, mycket smala och mjuka och sitter i grupper om fem på kortskotten.Kottarna är hängande, stora 
och långa, ofta omkring fyra gånger så långa som breda, och något vridna i spetsen. Fröfjällen har en tvärställd 
ansvällning i spetsen. Fröna är drygt en halv centimeter långa och har tydliga vingar. 
Weymouthtall är lätt att känna igen på sina långa, fina barr som sitter fem tillsammans på kortskotten. 

 

14) Picea  gran  

Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finnland för 3500 år sedan och har 
med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland. 
Trots att granen fick fotfäste i vårt land först vid den senaste värmeperiodens slut ca 1000 f Kr, är den nu vårt 
vanligaste skogsträd. Den saknas egentligen endast ovanför barrskogsgränsen längs fjällkedjan. 
Utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark. 
Granen tål mycket låga temperaturer 
Skuggtålig men känslig för torka, storm, luftföroreningar och stamröta. 
Rotsystemet är ytligt, drabbas därför av stormfällning. 
Avverkas normalt vid 70-150 års ålder. Blir högst av våra skogsträd, kan bli 51 m hög med 5 m omkrets. 
Virket har mycket mångsidig användning, främst som råvara till pappersmassa, byggnader samt till flera kemiska 
produkter, bl.a. konstsilke. 
Rådhuset i Amsterdam står på 13.659 st granpålar nedslagna i marken. 
Barrförluster hos gran har sedan mitten av 1980-talet använts som en indikator på skogens vitalitet. 
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15) Excelsa  jättetall  

Pinus excelsa (Himalaya furu). Denna art är en konisk träd med slät grå bark och grå-grön                                           
valvbildning blad. De kvinnliga kottar är grön och kommer att mogna till brunt. Många arter                                                                        
har prydnads frukt. Lämplig för kustnära förhållanden. 

 

16) Populus tremula  asp 

 Familj: Videväxter – Salicaceae Växtform och höjd: Träd. 15–30 m. Blomma: Han- och                                  
honblommor i skilda individer. Hängen 8–18 cm långa, hängande, oskaftade. Hängefjäll                                   
rödbruna, fingerflikiga, flikar långhåriga. Enskilda blommor små, utan hylle, i skållika                                   
höljen i hängefjällens bladveck. 4–10, vanligen 8 ståndare. Sambladig pistill 2-talig med                          
rödbruna märken. Knoppar: Ganska stora, med flera knoppfjäll, spetsiga, klibbiga, kala.                                      
Bladen: Strödda. Bladskaft 3–5 cm långt, tillplattat från sidan. Bladskiva av bladskaftets längd, rund, i yngre 
skott och plantor äggrund, vågig eller trubbigt tandad kant, kal. Höstfärg rödorange–klargul.Frukten: Kal 
kapsel som öppnas i två flikar. Frö stavlikt och med långa hår vid basen.Växtplats: Torra-friska moskogar, 
lundar, frodiga skogskärr, brandytor, hällmarker, skogsbryn etc. Även odlad och som prydnadsträd. 
Blomningstid: April–juni. 

 

17) Dilatata  pyramid/ svartpoppel I Sverige finns den bara                                        
odlad och är härdig upp till Ångermanland. Arten blir vanligen 100–150 år gammal, men kan bli                                           
så mycket som 300 år. Svartpoppel trivs bäst i låglänta och fuktiga områden med god tillgång på                                                
ljus och värme, men uthärdar kalla vintrar. Kortare översvämningar klarar den bra, men vid                                                       
längre rotblöta får den svårare. Den är, liksom alla popplar, tvåbyggare, men i vissa fall, såsom i                                           
fallet med pyramidpoppeln, finns det bara hanliga individer som förökats vegetativt, till exempel 
genom ympning och sticklingar.Svartpoppeln har en smal, genomskinlig rand på bladen och har många 
klyvöppningar på bladovansidan, vilka syns som grå fläckar i lupp. Bladskaften är kraftigt tillplattade och 
knopparna är doftande och svagt klibbiga. 

 

18) Prunus avium  sötkörsbär  Fågelbär är ett stort träd med                                                         
upp- eller utstående grenar, det är snabbväxande men blir sällan över 100 år. Barken är                                                               
slät och grå och trädet skjuter sällan rotskott. Bladen har grovt sågade kanter och på                                                           
bladskaftet sitter oftast en eller två rödaktiga körtlar (nektarier). Sötkörsbär blommar i                                                       
maj-juni, blommorna är vita och sitter i fåblommiga flockar. Blomflockarna utvecklas ur                                                                        
bladlösa knoppar som ofta har små röda fjäll. Frukterna är saftiga stenfrukter med söt                                                                 
smak, de är glänsande och mörkt röda, som mogna nästan svarta. 
Sötkörsbär förväxlas ofta med surkörsbär (P. cerasus), men den senare är ett litet träd eller buske som ofta 
skjuter rikligt med rotskott och som har mindre blad med körtlar (nektarierna) vid basen av bladskivan. 
Sötkörsbär och surkörsbär kan korsa sig med varandra. Utbredning. Sötkörsbär förekommer från Skåne till 
Uppland, men är inte så vanlig. Den är troligen ursprunglig i södra delarna men förvildad efter odling i övriga 
områden. Den återfinns oftast i hagmarker och lundar. Första fynduppgift är från Kinnekulle i Västergötland och 
publicerades av Linné 1747 (Nordstedt 1920). Användning. Sötkörsbärets förädlade sorter, så kallade bigarråer, 
odlas ofta. Frukterna äts färska eller kan användas till saft och sylt. 

 

19) Die xx Maikirsche Uppgift samt bild saknas 
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20) Cerasus  surkörsbär Arten finns inte vildväxande men                                                                 
förekommer förvildad i största delar av Europa (även Sverige) och Sydvästasien. Frukten                                                                  
är enstenfrukt med syrlig smak. Trädet blir 4 till 10 meter högt och har under våren                                                 
vita blommor. Bladen är hela, spetsiga och sågade i kanten. På bladskaftet finns två                                                       
glandler (körtlar) nära bladskivan, till skillnad från Prunus avium som har sådana glandler längre ned på skaftet. 

 

21) Klara moreller Surkörsbär härstammar från Sydvästasien. Den anses                                                                               
ha uppkommit som en hybrid mellan P. avium och P. fruticosa. I trädgårdssammanhang                                                                 
delar man ofta in surkörsbär i två grupper. De med mörk fruktsaft, Brunbär eller Morell                                                    
samt de som har klar fruktsaft, Klarbär eller Amarell. Surkörsbär kan bli mellan 2m och 10m                                                                                
högt beroende på sort och jordmån. Trädet har ett utbrett rotsystem och ger lätt                                                                    
upphov till rotskott. Man ser därför ofta hela dungar av surkörsbär. Tack vare att det är                                                             
lätt att gräva upp ett rotskott så är den vanlig vid gamla gårdar och torp. Surkörsbär är betydligt härdigare än 
sötkörsbär eller fågelbär så den går att odla stora delar av Norrland. Blommorna är vita och slår normalt ut 
senare än sötkörsbär. Många sorter är självfertila men köper man en ny sort så måste man kontrollera 
detta.Körsbär har odlats länge i Sverige. I Erikskrönikan uppges att vid kung Birgers bröllop år 1298 så 
serverades det körsedrank. Det anses ha varit någon typ av körsbärsvin. 

Odling Träden ska stå soligt och varmt. Den har inte alltför stora fodringar på jordmånen. Ibland hävdas det att 
körsbär ska ha kalkhaltig jord. Det stämmer inte riktigt utan surkörsbär växer även på vanlig moränmark. I 
naturen  har kalkhaltig mark ofta ett bättre humuslager vilket gynnar körsbären. 

FörökningDet enklaste är att gräva upp ett rotskott. Ibland tar det något år innan rotskottet börjar växa men så 
fort rötterna vuxit till sig sätter plantan fart. Surkörsbär kan ympas på vanligt fågelbär, P. avium. Fröna sås färska 
och måste stratifieras. Ofta tar det flera år innan fröna gror så skydda dem från möss och sork. Fröplantor från 
gamla sorter är oftast mycket lika moderplantan. 
AnvändningSurkörsbär ger en delikat saft och sylt. Ska du odla surkörsbär kommersiellt så tänk på att saften 
från Brunbär har en vackrare färg. Få frukter kan mäta sig med surkörsbär i pajer. 
 

22) Brussel bruyne Uppgift samt bild saknas 

23) Dubbel glaskirsche uppgift samt bild saknas 

24) König  Uppgift samt bild saknas 

25) Svarta  Uppgift samt bild saknas 

 

26) Domestica  plommon Beskrivning. Plommon är ett                                  
ganska småväxt träd eller stor buske med eller utan tornar. Stammen har slät bark och                                               
kvistarna är kala eller håriga. Bladen är långskaftade och håriga med brett elliptisk bladskiva                                                   
som har grova nerver och vasst sågad bladkant. Plommon blommar i maj med vita blommor                                                                   
som sitter ensamma eller parvis på finhåriga blomskaft. Blommorna är ganska stora med vita                                              
kronblad och gula ståndare. Frukten är saftig, gul, grön, rödaktig eller blåviolett och har en stor plattad sten med 
ett par vassa lister längs ena kanten. I Sverige finns två underarter vilka ibland betraktas som olika arter. 
Huvudunderarten, plommon (ssp. domestica), är vanligen trädformad och har kala eller gleshåriga kvistar utan 
tornar, större och något avlånga frukter som är gula, rödaktiga, gröna eller blåvioletta, med en sten som lätt 
släpper från fruktköttet. Underarten krikon (ssp.insititia (L.) Bonnier & Layens) har håriga, torniga kvistar och 
växer ofta som snåriga buskage. Krikon har dessutom mindre frukter än plommon, de är ganska runda och 
vanligen blåaktiga med en sten som sitter fast i fruktköttet. Hybrider mellan plommon eller krikon och slån (P. 
spinosa) kan ibland påträffas. 
Plommon och krikon kan lätt förväxlas med körsbärsplommon (P. cerasifera), en art som ofta används som 
grundstam för ympning, men den senare skiljs genom kala tunnare blad med trubbigt sågad kant och något 
glänsande bladöversida, kala blomskaft och klotrund röd eller gul frukt med sur eller fadd smak. Utan blommor 
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eller frukter kan plommon och krikon också förväxlas med vildapel (Malus sylvestris) som dock skiljs genom 
naggade eller trubbigt tandade bladkanter. Utbredning. Plommon är ganska vanlig i södra Sverige. 
Huvudunderarten odlas ofta och påträffas därför förvildad eller kvarstående i bebyggda trakter. Underarten 
krikon (ssp. insititia) är i vissa trakter vanligare än huvudunderarten eftersom den ofta använts som grundstam 
på vilken förädlade plommonsorter ympats in. Då de mer känsliga plommonymparna dör lever ofta 
grundstammen kvar under lång tid. Första fynduppgift är från Kinnekulle i Västergötland och publicerades 1755. 
Krikon (ssp.insititia) uppgavs första gången från Torup i Halland år 1818. Både plommon och krikon är kända 
sedan medeltiden (Nordstedt 1920). 

 

27) Rheine Claude           Frukten är rätt stor, regelbundet oval, gröngul till                                                            
rent gul. Huden är tunn och svår att dra av. Stenen lossnar inte lätt från köttet. Köttet                                                               
är gult, saftigt, sött och har en god smak. Trädet är friskt, växer kraftigt och börjar bära                                                            
rätt sent. Blomningen är sen och långvarig. Äldre träd kan behöva kartgallras. Frukten                                                    
mognar i slutet av augusti eller början av september. Sorten är självfertil. 

 

 

28) Die Gelbe Egerypflaume   En gammal, mycket vanlig sort                             
De stora, runda, gul, svagt rödaktiga plommonen är söta som socker.                                                                  
Utmärkt för att äta färska, men också till konservering. Frukten är mjuk när den är                                                   
helt mogen. 
Men de smakar också redan utmärkt innan de är helt mogna och därför mjuk.  
Skördesäsongen sträcker sig över en period av tre veckor. Ett bra alternativ för odling. 
Trädet är mycket krävande och är mindre tåligt i hårdare klimat.  
Höjd: ca 2,50 m 
Bra pollinerare - självbefruktande 
 

29) Die Ungarische pflaume   Katrin plommon  

Lämnar Kast buske eller ett träd till ca 10 m i höjd. Bark brun. Kvistar och grenar                        
ganska rak, upprätt, svagt framträdande. Grenar taggiga, ofta hårig på skotten i vilda former.  Lämnar 3-8 x 1,5-5 
cm, spetsiga, elliptiska till obovate, front ganska tråkig eller otydliga, håriga på kanten med trubbiga tänder, 
ovansidan slät och grön ovan, något sammetslena. Bladskaft ca 1,5 cm lång, körtel och hårig. Blommor brukar 
tuftade till 2-3, som förekommer med bladen, bladskaft 0,7-2 cm långa. Kronblad 0,5-2 cm långa, vita. Frukt 2-
7,5 cm långa, klotformig eller avlång-ovala, oftast hängande, lila, röd, gul eller grön, av de flesta angenäm smak. 
Kärna platt, ojämn. Blommande Mars till maj. Odlas i många delar av Europa. Många sorter av delvis osäkert 
ursprung. 

 

30) Blaue  Blå plommon   Uppgifter saknas 

Finns många olika sorter idag, men ingen direkt hänvisning till namnet blaue. 
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31) Apricotplommon (ymp.) Persikeplommon,  

oftast kallat Rött aprikosplommon i Svealand och Nektarinplommon i Götaland är                                                             
en plommonsort av okänt ursprung, som odlats i Sverige åtminstone sedan 1860-talet.                                                                   
Den är dock äldre än så. Den odlas inte bara i Europa, utan även i Sydafrika och Nordamerika. Frukten är 
medelstor, rund, mattgul grundfärg och klart röd täckfärg. På skuggsidan framträder den gula grundfärgen. 
Huden är svår att dra av. Köttet är grovt, fast, mattgult, rätt syrligt med svag arom. Mognar i slutet av augusti. 
Bordsfrukt. Trädet är friskt och härdigt zon 1-2. Det växer kraftigt och bildar stora vida träd. Bördigheten 
inträder sent och är ofta otillfredsställande. Frukten blåser lätt ner och lossnar vid ihällande regn. 

 

32) Padus  hägg   

 Hägg är ett träd eller stor buske som ofta skjuter rikligt med rotskott. Bladen är                                                  
ovala och vasst sågtandade, mörkgröna med nätlik nervatur, kala på båda sidorna.                                                     
Bladskaften har två gröna eller rödaktiga körtlar (nektarier) vid basen av bladskivan. Hägg blommar i maj-juni, 
strax efter lövsprickningen. Blommorna är vita, starkt doftande och sitter i mångblommiga klasar. Frukterna 
mognar i juli-augusti, de är små, svarta och glänsande, med söt, något sträv smak. Underarten nordhägg 
(ssp. borealis (A. Blytt) Caj.) skiljs genom blad med hårig undersida. 
Hägg kan knappast förväxlas med andra arter. Utbredning. Hägg är vanlig i hela landet utom på Öland och 
Gotland, i fjälltrakterna förekommer mest underarten nordhägg (ssp. borealis). Man finner ofta hägg växande i 
lundar och fuktiga skogar, gärna vid skogskärr. Första fynduppgiftpublicerades i Rudbecks Catalogus 
plantarum 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920). 

 

33)   Pyrus   päron m.m. 

Päron (Pyrus communis) är en art i släktet päron, som växer i tempererat klimat.                                                               
Päron odlas för fruktens skull, och är nästan lika härdigt som äpple. Päronträdet är                                                                       
ett träd med en slank krona. Stammen är rak och genomgående ända till toppen.                                                
Huvudgrenarna är först upprätta, men senare mer vågräta. Barken är först mörkbrun och slät.                                        
Senare blir den grå med sprickor för att slutligen bli djupt uppsprucken i fyrkanter. Unga ännu inte fruktbärande 
plantor och vildskott har ofta långa tornar. Knopparna är kägelformade, bruna och hårlösa. Blomsterknopparna 
sitter på vridna kortskott och är mer avrundade. Bladen har längre stjälkar än äpple och är runda till elliptiska 
med en fint sågtandad kant och ganska kort spets. Översidan är blankt mörkgrön, men undersidan är ljust 
grågrön. Blommorna är samlade i flockar och är vita med svag doft och blommar i maj. Ståndarknapparna är 
klart röda. Frukterna är runda till päronformade. Fröna mognar och gror villigt 

 

 

34) baccata  bärapel  

Några av höstens (och vårens, med sina skyar av blommor!) vackraste träd tillhör                                                    
gruppen bäraplar, (crabapple på engelska) som är ett vitt begrepp för olika                                                          
Malus-arter. Man kan även kalla dem för prydnadsaplar, då frukterna bara går                                                                              
att äta om man är en fågel! För oss människor är de vanligen för sura, även om vissa sorter går att koka gelé av. 
Med paradisäpple menar man vanligen de mera starkväxande bäraplarna, upp till 12 m höga, med något större 
frukter. Aplarna trivs med samma slags förhållanden som äppelträd, det vill säga i god, väldränerad, mull- och 
näringsrik trädgårdsjord med pH från 5.5 till 6.5. Soligt läge ger mest blommor och frukt. 
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35) Japonica C. cathayensis är hemma i västra Kina och har den största frukten av 
släktet, päron formad, 10-15 cm långa och 6-9 cm breda. Blommorna är oftast vita eller rosa. Bladen är 7-14 cm 
långa. Chaenomeles japonicaC. japonica (Maule s Quince eller japansk Quince) är hemma i Japan, och har små 
frukter, äppel formade, 3-4 cm i diameter. Blommorna är vanligen röda, men kan vara vit eller rosa. Bladen är 3-
5 cm långa.C. speciosa (Chinese Blommande Kvitten, syn. : Chaenomeles laganaria, Cydonia lagenaria, Cydonia 
speciosa, Pyrus japonica) är hemma i Kina och Korea, och har hårda gröna äppelformade frukt 5-6 cm i 
diameter. Blommorna är nyanser av rött, vitt, eller fläckiga med rött och vitt. Bladen är 4-7 cm långa.Fyra 
namngivna hybrider har fötts upp i trädgården. Det vanligaste är C. × superba (hybrid C. speciosa × C. 
japonica), medan C. × vilmoriniana är en hybrid C.speciosa × C. cathayensis och C. × clarkiana är en 
hybrid C. japonica × C. cathayensis. Hybriden C. × californica är en tri-art hybrid (C. × superba × C. 
cathayensis). Ett flertal namngivna sorter av alla dessa hybrider finns i trädgårds handeln. 

 

Användning [ Chaenomeles sp. tudelas frukt, troligenC. speciosa eller sort 

Arten har blivit populära prydnadsbuskar i delar av Europa och Nordamerika , som odlas i trädgårdar , både för 
sina ljusa blommor och som en taggig barriär. Vissa sorter växer upp till 2 m hög, men andra är mycket mindre 
och smygande.De är också lämpliga för odling som en bonsai .  Frukterna är mycket hårda 
och sammandragande och mycket obehagligt att äta rå, även om de inte mjuknar och blir mindre 
sammandragande efter frost (när de sägs vara " bletted "). De är dock lämplig för att göra likörer , 
samt marmelad och konserver, eftersom de innehåller mer pektin än äpplen och sanna kvitten . Frukten 
innehåller också mer C-vitamin än citroner (upp till 150 mg per 100 g). 

 

36) Communis                    Europeiskt päron                        Päron är                                                                    
ett ofta storvuxet träd, men det kan i många fall vara småvuxet eller till och med                                                                       
buskartat. Det är framför allt vildtypen som är busklik och denna har också kvistar                                                                               
med långa vassa tornar. De odlade formerna av päron saknar tornar. Bladen är långskaftade med elliptisk, 
blankt mörkgrön bladskiva som är blekare på undersidan och har helbräddad eller fint sågad kant. Päron 
blommar i maj med stora blommor som sitter i flock. Blommorna har vita kronblad, röda eller rödvioletta 
ståndarknappar och fem stift. Frukterna är grågröna till gulaktiga, hos odlade former är de saftiga, rundade 
elleravlånga medan de hos de vildtyper som påträffas hos oss är små, hårda och saftfattiga med talrika 
stenceller. 
Päron karaktäriseras av stora vita blommor med röda eller rödvioletta ståndarknappar och kala, blanka blad 
med nästan helbräddad kant. Den kan förväxlas med aplar (Malus), men dessa skiljs genom blommor med gula 
ståndarknappar, samt matta grovsågade blad som är mer eller mindre håriga. 

Utbredning. Päron är ganska ovanlig och förekommer i södra Sverige, från Skåne till Uppland. Den växer i 
skogsbryn, lövängar och strandsnår på näringsrik mark. Det är för det mesta frösådder från odlade päronträd, men 
anses kunna vara spontant vildväxande i sydligaste Sverige. Första fynduppgift. Arten är känd sedan medeltiden 
(Nordstedt 1920). 

 

37) Bergamotte d’été Bergamott päron       Ett litet ganska runt päron                                                     
som har en lite kryddig smak. Endast ätpäron då det har dålig hållbarhet. Gammal sort som                                      
mognar i september. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pear&usg=ALkJrhgQwWxk_iz85ppaulSCXl_3If0SOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Apple&usg=ALkJrhhntEbrG9SJbNvO_tVmj-1_W71Gyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Synonymy&usg=ALkJrhhYSrxWlN0ehg0_F-AKNS3Gp6cgjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_(biology)&usg=ALkJrhgRTw0RIztDjp5P-f7M1DqhP4gy0w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar&usg=ALkJrhgjztcomCojNFn59papPoa-4wYSGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Horticulture&usg=ALkJrhgxkBq3PY2DxW9aj0DwguxPlV6SEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ornamental_plant&usg=ALkJrhiYI0NNZaM3RwhTxsSPNKxZ0fJTBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Europe&usg=ALkJrhhjr6dY-MHRI4E1HiONYCSk0y5HdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/North_America&usg=ALkJrhiDphwgn1NCQylfqPaGPB4M7IkYNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Garden&usg=ALkJrhgEuF0vrs1XMjafsj7XEmwnGo025A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar&usg=ALkJrhgjztcomCojNFn59papPoa-4wYSGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai&usg=ALkJrhiXYcdPZKghChCtZd2nhLR9e8mJzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Astringent&usg=ALkJrhh3XrCjJkmWXF_aoyCN8FB6GGC4Qg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frost&usg=ALkJrhgXOQzVM8BNbQ2bkfKPZOPEa3GMSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bletting&usg=ALkJrhiymnsxNanifqSqhLRi-xxlJ24Jig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liqueur&usg=ALkJrhgHNQ4zdETt5PkvdZO5UiAyOkJzAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marmalade&usg=ALkJrhhOXsyj-3Cd01SGh42_97Zb9ArXPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pectin&usg=ALkJrhipuOBXr7g2ocagzPQRGQwrkZsGVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Apple&usg=ALkJrhhntEbrG9SJbNvO_tVmj-1_W71Gyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Quince&usg=ALkJrhiX_guweOVAFxkVeJEqMpeM8tR9-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C&usg=ALkJrhgCUMTrjfaGwES3_i32rWOJgUUkNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dpyrus%2Bjaponica%26rlz%3D2C1EODB_enSE0538SE0538%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1680%26bih%3D925&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon&usg=ALkJrhgxzHr9etNgUJKip4CTSV0y7UxTYA
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/pyrus/pyrucom7.jpg
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/malus/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/pyrus/pyrucom3.jpg


 

38) C. Madame   Uppgift samt bild saknas 

39) Mouille-bouche d’été Uppgift samt bild saknas 

 

40) Buerre gris  Smörpäron   Trädet växer med medelintensitet                                                      
och är lite knepigt eftersom det ofta lider av cancer och skorv. Grenarna är något hängande                                              
och det rekommenderas att odla detta träd i en spalje i lite skyddat läge eftersom det gynnar trädets tillväxt. 
Frukten är medelstor och något varierande i formen som en konisk eller äggformad glödlampa. Färgen är 
ljusgrön eller ljus gulgrön marmorerad med gråröda eller rostfärgade strimmor på solsidan. Köttet är mycket 
sött och saftigt och smälter i munnen. Har en lätt vinsmak. Plockas i slutet av september och början av oktober. 
Används som ätfrukt. 

 

 

41) Buerre blanc  Bild saknas Gammal frukt som saknar svenskt namn. Odlas inte 
längre i någon större utsträckning. Trädet har en uppsätt styv krona och relativt få grenar. Frukten blir liten 5,5-
8 cm och färgen är först grön för att när frukten mognat bli citrongul. Fruktköttet är vitt och måttligt saftigt med 
en svag smak och sötma. Plockas sept-okt. 

 

42) Die firstentafelbeurre Uppgift samt bild saknas 

43) Königs-beurre  Uppgift samt bild saknas 

44) Bergamotte d’hiver Uppgift samt bild saknas 

 

45)   Malus   äpple 

Trädet, ibland kallat apel, är relativt litet, cirka 5–12 meter högt, med en rikt förgrenad krona. Det översållas i 
maj-juni av vita eller rosa blommor. Äppelträdets blomhylle, särskilt kronan, har samma form som hos vilda, 
enkla rosor, det vill säga 5 fria, likformiga, oskaftade kronblad av omvänt äggrund form. Rosblommiga växter är 
tydligt olika ranunkelväxterna genom den skivlika utbredningen av blomaxeln, med ett litet mellanrum mellan 
ståndarnas fäste och pistillernas. 

I Sverige finns två äppelarter som räknas till vår vilda flora: vildapel (Malus silvestris) och apel eller äpple (Malus 
domestica). Apeln härstammar ursprungligen från Malus sieversii som ännu växer vild 
i Centralasiens bergstrakter. När och hur apeln kom till Sverige vet vi inte, kanske via människor som kom 
invandrande. 

Förr fick äppelsorterna ofta namn efter yttre och inre egenskaper 
som kantäpple, glasäpple, druväpple och järnäpple. 

Den vilda apeln förekommer i Norden ganska allmänt i lövdungar och hagar inom södra och mellersta Sverige 
och Norge (upp till Gästrikland och Trondheimsfjorden) samt sydvästliga Finland. Den finns också på skogskullar 
över hela Europa och Nordasien. Man kan urskilja varieteter med kala och med gråludna blad och fruktämnen. 

Äppelträden är tydliga exempel på den stora förändring och rika formväxling som domesticering (odling) kan 
medföra hos en växtart. De vilda formerna är ofta höga träd (upp till 10 m) med en del kvistar utbildade till 
kraftiga tornar. Vildaplarna utgör därför ofta en stor del av de törnsnår, som frodas på torra ställen i lundar och 
skogsbryn, fredade som de genom sin beväpning är mot människans och de större djurens angrepp. Även 
vildäpplena blir därigenom svåra att komma åt, så länge de sitter kvar på trädet. De vilda frukterna är även som 
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mogna för kärva och beska för att människor ska vilja äta dem. Men det finns några allätande djur som äter de 
frukter som fallit till marken, till exempel vildsvin, grävling och kråka. Jämför dessa vilda äppelträd med de låga, 
yvigt greniga äppelträden i en fruktträdgård och deras saftiga äpplen med sin friska syra och behagliga doft. I 
Sverige och Finland skördas mogna trädgårdsäpplen ända upp till 63° nordlig bredd (ungefär 
vid Sundsvall och Kuopio) och i Norge ännu nordligare Äppelträdets ved är bra till träsniderier. Det är hårt och 
segt, har en fin yta och blekbrun eller gulaktig färg. 

Roten 

De flesta äppelträd har ympats till en rot av en annan sort, en så kallad grundstam. När man odlar äpplen, är det 
viktigt vilken grundstam trädet har. Rotens egenskaper påverkar nämligen äppelträdets utseende och flera 
andra viktiga egenskaper. 

Ett vildväxande äppelträd på egen rot är ofta runt 10 meter högt. För att få ett mindre träd kan man ympa det 
på en svagväxande grundstam, till exempel grundstam M9. Det färdigvuxna trädet blir då cirka 3-4 meter högt. 

Typen av grundstam påverkar även bland annat mängden frukt, härdighet, tid för invintrande. Vid inympning av 
andra sorter uppe i kronan är det lämpligt att kombinera samma typer av äpplen, alltså helst ympa 
sommaräpplen på andra sommaräpplen och senare sorter på senare sorter. Till exempel sägs hållbarheten bli 
sämre för vinterfrukt som ympas in på sommarfruktträd. 

Frukten 

Äpplen är knytnävsstora och söta (sura förekommer) vanligen röda, gula eller gröna falska frukter som äts i hela 
världen.[6] De kan ätas både råa och tillagade. Det finns huvudsakligen tre typer av äpplen: sommaräpplen, 
höstäpplen och vinteräpplen. Exempel på sommaräpplen är Gyllenkroks astrakan, stor klar astrakan, Hampus, 
Sylvia, Gladstone, Säfstaholm och Transparente blanche. De bör ätas direkt från trädet och har mycket kort 
hållbarhet - smaken försämras efter bara någon dag i rumstemperatur, men de kan förvaras någon vecka i 
kylskåp. Alla äpplen mognar inte samtidigt på trädet utan det gäller att hitta dem, just när de börjat bli mjukare 
och sötare. Några dagar senare är de övermogna, mjöliga och smaklösa. Sena sommaräpplen, till exempel 
Oranier och Alice kan däremot sparas ett par veckor. 

Höstäpplen ska skördas trädmogna (fortfarande hårda och sura men kärnorna har då börjat bli bruna), 
eftermognas några veckor och de håller sig sedan fina till slutet av november-december, om de förvaras svalt 
och luftigt, gärna utomhus under tak på ett bord där mössen inte kan ta sig upp. Exempel på höstäpplen 
är Lobo, Gravensteiner, James Grieve, Signe Tillisch, Gul Rickard. Mognande äpplen avger eten som kan 
orsaka allelopati. 

Vinteräpplen ska också skördas trädmogna. De blir ätmogna efter ca en månads lagring och kan sparas i flera 
månader, om man har kall och luftig men frostfri förvaring. Exempel på vinteräpplen är Ingrid Marie, Cox 
Orange, Ribston och Belle de Boskoop.[7] 

I Sverige är de mest odlade sorterna Aroma, Ingrid Marie och Cox Orange, vanliga importerade sorter 
är Braeburn, Elstar, Holsteiner Cox, Jona Gold, Jonagored, Gala, Pink Lady, Granny Smith, Golden 
Delicious och Red Delicious. I Sverige är äppelodlingar vanliga bland annat i Skåne (Kivik och Vånga). 

Höst- och vinteräpplen som ska förvaras måste hanteras mycket försiktigt så att skalet inte skadas. Skador i 
skalet är en ingång för mikroorganismer som förstör äpplet, till exempel Monilia, en svampsjukdom som får 
äpplen att ruttna mycket snabbt, både på trädet och efter skörd. Den yttrar sig utomhus i form av brun röta 
med ringar av vita prickar. Under lagringen fram på vintern blir äpplena istället svarta och läderartade av 
Monilian. 

Om man biter av en bit från ett äpple och låter det ligga en stund, blir fruktköttet brunaktigt. Detta kommer sig 
av att äpplen innehåller fenoler som oxideras. Detta kan förhindras om ett antioxidant, 
exempelvis askorbinsyra, täcker ytan. 
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46) Hvita klara astrakan  Astrakan är en äppelsort av                                                          
medelstora äpplen med mjukt och sött fruktkött.Namnet kommer från staden Astrachan,                                                  
men det är oklart om äppelsorten verkligen härstammar därifrån.                                                                               
Äppelsorten är känd genom att Kristina från Duvemåla i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie får frön sända till sig i 
brev från hemlandet Sverige till USA 

 

 

 

47) Rosenhäger  prydnadsapel                                                                 
Rosenhäger är en äppelsort vars ursprung inte är säker. Skalet på detta                                                                                        
äpple är mestadels rött, och köttet är blandat sött och syrligt. Rosenhäger                                                                                                       
är ett höstäpple, och plockas i oktobers början, och håller fram till november. Blomningen på detta äpple är 
medeltidig, och äpplet pollineras av äpplen med samtidig blomning. I Sverige odlas Rosenhäger gynnsammast 
i zon II-IV. Bland pomologer som hyllat Rosenhäger, kan Olof Eneroth nämnas 

 

 48) Zwikels Berstorfer   Uppgift samt bild saknas 

 

49) Grafvensteiner  Gravensteiner är                                                           
en äppelsort vars ursprung inte är helt säkert, men det tros att äpplet har sitt                                                             
ursprung i staden Gråsten (tyska: Gravenstein) i södra Jylland, Danmark. Äpplet                                                           
är känt sedan omkring 1700. Gravensteiner är ett saftigt äpple, med en god arom.                                                      
Gravensteiner passar lika bra som ätäpple, som till köket. Blomningen på detta                                                               
äpple är sen och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Discovery, Eldrött 
Duväpple, Filippa, Guldborg, Gyllenkroks Astrakan, James 
Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, Stenbock, Summerred, Säfstaholm, Transparente Blanche och Åkerö. I 
Sverige odlas Gravensteiner gynnsammast i odlingszon I-II och III. 

År 2005 utsåg den dåvarande danske jordbruksministern Hans Christian Schmidt, Gravensteiner till officiell 
nationalfrukt för Danmark. 

50)  Höstastrakan   Uppgift samt bild saknas 

51) Sorbus Aucoparia   Rönn rbus aucuparia,                                                                                  
är ett träd inom familjen rosväxter. Dess blomning om våren och bär på hösten är                                               
karaktäristiska och lätt identifierbara tecken. Just blomning och bär liknar släktingen oxelns. Löven skiljer sig 
dock markant genom att rönnens löv är små och parbladiga på ett enda lövfäste, medan oxelns löv liknar ekens, 
men mörkare gröna och ludna på undersidan. Rönnen är härdig i karga klimat och är vanlig i alla de nordiska länderna, 
även i de lägre fjälltrakterna. En inventering visar att den på 1950-talet i jämtlandsfjällen nådde 1 050 m. 2008 hade den 
dragit sig än högre, upp till 1 450 m.  
52) Scandica  Uppgift samt bild saknas 

53) Tillacea  familjen lindväxter  Det finns 50 släkten och 700 arter.                                                                     
Sverige har endast lindar (Tilia) med de två arterna Lind Tilia cordata och Bohuslind                                                                           
Tilia Platyphyllos. Linden blommar i början av högsommaren och dess lukt lockar till                                                                        
sej insekter av alla slag. Trädet kan bli 800-1000 år gammalt och blir ca 25 meter högt. 
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Buskar 

A 

1)   Amygdalus nana  Dvärgmandel                                                                                                       
Är en art i familjen rosväxter. Arten är utbredd från östcentrala och centrala                  
Europa till Ryssland och Kina. Den odlas ibland som trädgårdsväxt i Sverige. 

Dvärgmandel är en upprätt, tätt förgrenad buske som blir 1-1,5 meter hög. Unga grenar är gråvita till rödbruna, 
som äldre blir de grå eller rödgrå, de är kala. Bladen på småkvistar sitter flera tillsammans i samlingar, på långa 
grenar är strödda och sitter ensamma. Bladskaften blit 4-7 mm långa, bladskivorna är smalt avlångt lansettlika, 
2,5–6 cm långa och 0,8–3 cm breda, kala på båda sidor, med tandade kanter, spetsiga tull rundade med kil lik 
bas. Blommorna sitter ensamma, och öppnar sig i bladsprickningen. De blir cirka 2 cm i diameter. Kronbladen är 
rosa, mer sällan röda eller vita. Frukten är äggrund, 1-2,5 cm lång, tätt ullig med halmgula hår. Frukten är ätlig 
men varierar mycket i kvalité. De bästa typerna är mjöliga med en söt smak. De kan ätas färska eller kokas. 
Fröna är inte ätliga eftersom de är för bittra. 

 

B 

2)   Berberis vulgaris                Berberis            Ibland kallad surtorn,                                                                                                      
är en växtart i familjen berberisväxter som förekommer naturligt                                                      
i Iran, Turkiet och Kaukasus. Till Europa infördes växten som läkeväxt och finns numera naturliserad. Berberis 
har förvildats i stora delar av Sverige. Berberis är en tät, 2 meter hög, buske med många vassa törnen som med 
hjälp av talrika rotskott ofta bildar svårgenomträngliga snår. Busken blommar i maj månad med klart ljusgula 
blommor. De klarröda, långa och smala bären hänger ofta kvar under lång tid.[1] Bären smakar i rått tillstånd surt 
på grund av den rika förekomsten av äppelsyra och andra organiska syror. Veden är hård och starkt gulfärgad 
av alkaloiden berberin. 

C 

3)   Cornus sanguinea  Skogskornell 

Skogskornell är en lövfällande buske med rödbruna grenar, motsatta                                                                              
håriga blad, vita blommor i flocklika knippen och mörkt blåsvarta bärlika stenfrukter.                                                      
Buskarna kan bli upp till tre meter höga, de skjuter ofta rotskott och kan därför bilda                                                              
ganska täta bestånd. Unga grenar är röda medan de äldre är brungröna eller ibland rödaktiga på solsidan. 
Bladen är brett elliptiska och spetsiga med upp till fem par nerver och gröna bladundersidor. Höstfärgen är röd. 
Skogskornell blommar i juni-juli, blommorna är små och vita med fyra kronblad och de har en något oangenäm 
doft. De bärlika stenfrukterna är klotrunda och blir som mogna mörkt blåsvarta.  
Skogskornell kan förväxlas medkornell (C. alba), men den senare har mer långsträckta och långspetsade blad 
med grågröna undersidor och vanligen fler nerver, gulvita blommor, och vita eller ljusblå frukter. 

Utbredning. Skogskornell är vanlig i lundar på Öland och Gotland, men förekommer också sällsynt i andra 
kalkrika områden i södra och sydvästra Sverige. Den är vanlig i odling och kan också påträffas förvildad. Första 
fynduppgift är från Skåne och publicerades av Carl von Linné år 1737 (Nordstedt 1920). 
Användning. Skogskornell odlas ofta som prydnadsbuske i parker och trädgårdar och den är härdig ända upp i 
Svealand. 
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4)    Cytisus   Ginst 

Familj: Fabaceae, ärtväxter. 
Ursprung: Finns på flera ställen i världen, speciellt i Europa, i Medelhavsländerna och på Atlantöar. 
Färg: vit, gul och även infärgad. 
Beskrivning: Cytisus - fr. grek. kytisos, en samlingsbeteckning för vissa träd och buskar i Fabaceae. 
Bakgrund: Ginst till snitt är ofta hybrider. Ginst finns tillgänglig i handeln mellan november och april. 
Egenskaper: Väldoftande, men kan vara besvärande för allergiker. 
Placering: För att skydda ginsten från uttorkning bör man under natten vira in kvistarna i silkespapper och förvara dem svalt. 
Skötsel: Vattnet ska vara varmt med en normal dos näring. Näringen är mycket viktig för att ginsten överhuvudtaget ska hålla. 
Hållbarheten är mellan 3 och 6 dagar. Stjälkarna ges ett diagonalt snitt och blommor som riskerar att hamna i vattnet tas bort. 
Duscha växten då och då med rumstempererat vatten för att undvika uttorkning. 
Användning: Även flerårig prydnadsbuske till trädgården. 

5) Alpinum   Alpgullregn Skiljer sig från sin nära                                                      
släkting endast genom sina bruna frön och kala fruktbaljor och kala grenar. Blir upp                                                                   
till 6 m hög och är giftig. Relativt lätt odlad 

 

6) Hirsutus   Buske som blir                                                                        
30 – 100 cm hög. Blommar i april –juni. Lövfällande. Vill ha soligt läge och torr till                                                               
måttligt fuktig jord. Tål inte att torka ut.Giftig.  

 

7) Lapurnum .  Gullregn  Kan bli upp till 7 meter hög.                                                
De hängande blomklasarna blir 10-30 cm långa och de guldgula blommorna ca 2 cm.                                        
Det finns bara två arter i släktet, sydgullregn (L. anagyroides) och alpgullregn (L. alpinum).                                     
De flesta exemplar  som odlas i trädgårdar är dock hybriden mellan dessa båda, hybridgullregn                                   
som både har alpgullregnets långa blomklasar och sydgullregnets fylligare blommor.                                                
Gullregn självsår sig och är mycket giftig. 

 

8) Nigricans  Svartginst     Blir 50-100 cm hög. Växer i sol                                                       
till halv skugga. Torr växtplats och lite bevattning. Zon 1-5. Blommar i juni-augusti och ska                                            
beskäras juli-sept. (jas perioden) Gallra bort gamla grenar från basen.                                                                    

 

 

9) Ragemosa  Kallas Påskkvast Vill ha ljus och lagom                                          
fuktig växtplats. Blommar i april-maj. Giftig.  

 

 

10)   Daphne Mezereum  Tibast   Planteras i sol-halvskugga.                                                  Blir 
100-150 cm hög, kräver lite vatten och är härdig zon 1-7. Blommar i april-maj med                                                            
rödvioletta blommor på bar kvist. Fäller löven på hösten. Blommorna har en stark doft                                   av 
mandel. Jorden bör vara kalkrik sandjord. Ska beskäras under jas perioden                                               
(juli,augusti,september) gallra bort gamla grenar från basen. De röda bären är                                                               
mycket giftiga och bör tas bort för att inte locka till förtäring. 
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11)   Euonymus  Angustifolius  Rosmarinbenved/Dvärgbenved                                                                           
En växt som trivs i skuggan. Kan bli 80 cm hög. Vill ha näringsrik ord. Blommar                                                                         
i maj. Får sedan små korallröda, skinande frukter. Mycket härdig, zon 1-6 

 

 

12)   Hydrangea  Arborea  Hortensia  Sol till halvskugga. Mycket vatten,                                               
det är viktigt att hålla jorden fuktig. Blommorna går från vitt till rosa och blått, beroende på                                                                    
PH halten i jorden. Låg Ph=blå blomma. Hög PH=rosa blomma. Relativt lättskött men                                                        
endast härdig i zon 1-2. Blommorna kan torkas och användas som eternell. 

 

 

13)   V hortensis  Uppgift samt bild saknas 

 

14)   Juglans Regia  Äkta valnöt   Medelstort träd 9-12 m.                                             
Större i varma gynnsamma lägen. Har en karakteristisk rundformad krona och kraftiga                                                                
grenar. Bladen är läderartade och 25-45 cm stora. Stor välsmakande nöt i sept.-okt.                                                 
Anpassningsbar och tålig. Vill ha soligt eller lätt skuggigt läge. Ev. beskärning ska göras                                                                  
med stor försiktighet och endast under jas perioden. Zon 1-2 

 

15)   Juniperus  Communis  En En är oftast en upprätt buske,                                                                               
men den kan också vara trädformad eller krypande. Barren sitter tre och tre i kransar                                                                
vilket skiljer den från våra andra vilda barrväxter. Enen sprider sitt pollen under våren                                                                        
och under första sommaren är de blivande enbären små och gulgröna. Andra året har de                                                               
växt till i storlek och blivit mer grönaktiga men först år tre är fröna i de då blåsvarta                                                                    
enbären mogna. Alla de olika åldersstadierna av enbär förekommer samtidigt.  Enen kan                                                             
bli upp till 14 meter hög och få en stamomkrets i brösthöjd på 1,5 meter. 

 

 

16)   Ligustrum   vulgare  Liguster  Perfekt till häckväxt. Tål hård                                                       
beskärning, som ska göras tidig vårvinter och efter midsommar. Lätt att forma. Sol                                                                             
till halvskugga i väldrännerad jord och medelmåttig vattning. Höjd varierar                                                                                     
från 50-300 cm. Blommar med vita väldoftande blommor i juni-juli.                                                                                               
Är inte vintergrön. Härdig zon 1-4. 

 

 

17)   Philadelphus   Coronaries DoftSchersmin  Sol till halvskugga. Medelmåttlig                                                               
vattning och blir 150-300 cm hög. Vita/crème färgade blommor i juni-juli. Doftar ganska starkt.                                                  
Brett och yvigt växtsätt. Ska beskäras. Gamla grenar gallras bort från basen under jas                                                         
perioden. Lättodlad. 
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18)   Ribes Speciosa   Fuchsia blommande krusbär  Soligt läge.                                                      
Max 300 cm hög. Läderartade blad. Härdig till zon 3. Röda blommor på våren som                                                          
efterföljs av röd frukt på hösten. 

 

 

19)    Sanguineum  Rosenrips  Kallas även blommande vinbär.                                                    
Vill ha ett soligt och väldrännerat läge. Blommar med mörkröda blommor i april.                                                                
Ganska tålig. Fäller bladen till vintern. Kan bli 200 cm i omkrets och höjd. Blommorna har                                                            
en stark hartsliknande doft. 

 

20) Grossularia  Krusbär Busken blir 150 cm hög.                                                                   
Rankorna oftast taggiga. Bör planteras i ett varmt och luftigt läge för att slippa                                                                      
mjöldagg. Mulljord som är vattenhållande och näring men inte kväve. Buskarna                                                                
planteras på hösten eller tidig vår. Ha minst 150 cm mellan buskarna.                                                                             
Blomning i maj-juni. Härdig zon 1-5 

 

21) Rubrum  Röda Vinbär  Buskarna blr 100-200 cm höga.                                               
Blommar i maj-juni med gulgröna talrik liknande blommor. Bären kan användas till saft,                                                
sylt eller gelé och bladen till vinframställning. Härdig zon 1-5 

 

 

22) Nigrum  Svarta Vinbär              Medelstor sommargrön                                               
buske med aromatiskt doftande blad. Blommar i maj-juni med grönaktiga blommor som                                                      
hänger i klasar. De svarta söta bären mognar i juli. Busken blir mellan 100-200 cm hög.                                                         
Bären är väldigt rika på C-vitamin och används till saft, likör, sylt och gelé. Bladen används                                                          
till inläggningar och te.  Härdig zon 1-5. 

23) Stora röda  En sort röda vinbär 

24) Mindre röda       En sort röda vinbär 

25) Köttfärgade  En sort röda vinbär  

 

26) Vita    En  albinoform av röda vinbär.                                                        
De är sötare och mildare i smaken än de flesta röda sorterna. Bären mognar sent i juli och                                                     
passar utmärkt till gelé och vin.  

 

 



 

27) Gröna   De gröna vinbären är en skalmutation                                                                       
av de svarta vinbären. De påminner om de svarta vinbären både i utseende och doft.                                                              
Färgen på bären kan skifta från vit-gult till grönt och brunt. De har en god och mild smak                                                              
och passar bäst att ätas direkt från busken. Skörden blir dock sparsam 

 

28) Robina fontescens  Uppgift samt bild saknas 

 

29)   Rubus Caésius  Blåhallon  Blommar i juni-augusti med stora vita                                          
blommor. Frukten är svart med tydlig blådagg,  till skillnad från björnbäret som  är glänsande                                           
svart eller rödsvart. Det mogna bäret lossnar inte och frukten är sur. Vanlig i Skåne och på                                                     
Gotland. Förekommer även i kustlandet från Bohuslän till Mälarområdet. Sällsynt i inlandet. Vanligare på 
kalkrika marker. Frukten kan användas till sylt.  

 

30) Idaeus  Hallon    Halvbuske som kan bli upp till 200 cm                                                 
hög. Har en upprätt trind stam. Skotten blommar andra året med små vita blommor i juni-juli.                                           
Frukten är mogen i juli-augusti och den lossnar lätt från blomaxeln. Bären är oftast röda men                                              
kan även vara gul-röda. Liksom andra arter i släktet rubus har hallon småfrukter som är stenfrukter och 
blommor som saknar ytterfoder. Småfrukterna sammanhänger med varandra och ibland lossnar från pistillfästet 
tillsammans. Dess buskstammar kommer upp från en vedartad jordstam, växer upprätt, är tätt beklädda med 
taggar och blir 2-åriga. Det första året är de enkla. Det andra året förgrenar de sig genom blombärande skott 
från bladvinklarna. Hallon har stark förökning genom rotskott både i vilt och i odlat tillstånd. Dess ståndorter är 
torra platser, till exempel skogsberg, klippavsatser, stenrös och snårfyllda backar, där den ofta samexisterar med 
andra växter. Den är utbredd över hela Norden, till och med ovanför trädgränsen 

  

31)  Röda En sällsynt fridlyst form av hallon är forma anomalu hos vilken de nedre                                   
bladen på årsskotten och på de blombärande grenarna är hela och rundade, medan de övre                                       
bladen är trefingrade. 

 

 

32) Vita uppgifter saknas om vita hallon specifikt. Kan antas att                                                
de inte kräver  andra förutsättningar än vanliga röda hallon. 

 

33) Fruticósus  Björnbär            Behöver en varm solig växtplats.                                                 
Behöver stöttas upp .Kan läggas på marken och täckas med organiskt material för bättre                                  
övervintring. Björnbär vill ha näringsrik, lucker jord. En god planteringsjord blandas med                                                
kogödsel. Jämn bevattning torra förhållanden ger tråkiga torra bär. Tillför kogödsel på våren.                                                        
Mylla ner organisk näring två till tre gånger per säsong . Kom ihåg att växter inte vill ha kväverikt gödsel sent 
under året. Ger bär på fjolårsskotten. Klipp ner grenarna på hösten. På våren gallrar man busken och behåller 6-
10 skott, Årsskott bör hållas ner till max 2 meter. 
Vid nyplantering; skär gärna ned till 30-40 cm 
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34) Odoratus Rosenhallon  
Läge: Sol till halvskugga  Jord: Mullrik   Färg: Rosa    Höjd: 2 m  
Härdighet till zon: 6    Läge: Sol/halvskugga   Jord: Vanlig trädgårdsjord  
Förökning: Rotstickling  
 
 

35) Spectabile  Kinesisk Kärleksört  Flerårig ört med upprätta                                                
stjälkar, 30-70 cm. Bladen är motsatta eller kransställda med tre blad i varje krans,                                                
smalt elliptiska till äggrunda med avsmalnande bas. Bladspetsen är rundad till spetsig.                                                  
Blommor kommer i ett tätt, toppställt knippe som blir 7-11 cm i diameter (i trädgårdar ibland mer). De enskilda 
blommorna är ca 1 cm i diameter. Foderbladen är lansettlika och avsmalnande. Kronbladen är purpur till 
purpurröda, lansettlika. Ståndarna är violetta. Arten blommar under augusti till oktober. Två varieteter av arten 
erkänns: var. spectabile - har äggrunda elle avlångt äggrunda blad 4-10 × 2-5 cm, med hela eller rundat tandade 
kanter. var. angustifolium - har smalt elliptisk äggrunda blad 2.5-5 × 0,8-1,5 cm med tandad kant. Blommande 
växt i fetknopps familjen. Blir 45 cm hög och får rosa stjärnformade blommor under sommaren-hösten. Mycket 
härdig växt, Zon 7. Vill ha soligt och tål torka. Förökas genom delning på våren.  

36) Nudcanus           Uppgift samt bild saknas 

 

 

37)   Salix Fragilis  Knäckepil  eller skörpil (Salix fragilis)                                                                          
är ett lövträd i familjen videväxter som gärna växer nära vatten och som länge har                                                                                     
odlats som prydnadsträd kring dammar och vattendrag. Det kan bli 20–25 meter högt,                                                                  
ibland närmare 30 meter, och med tiden även bli mycket tjockstammigt med skrovlig bark.                                                
Knäckepilen förökar sig vegetativt genom att kvistar lätt knäcks av blåsten och slår rot på                                                               
fuktiga ställen som sticklingar och kan också föras till nya växtplatser av vattnet. Denna pil förekommer därför 
mest vid stranden av sjöar och åar eller ute i själva vattnet. Ofta står den tjocka stammen starkt lutad eller till 
och med stödd mot den våta marken med sina väldiga grenar. Den skiljer sig från jolster genom de 
fullvuxna bladens smalt lansettlika form och gråblåaktiga undersida. Hanblomman har två ståndare. 

Pilar gallrar själva sin krona genom att vissa kvistar som burit blommor och frukter avskiljs från växten under 
hösten och vintern genom en skarp, regelbunden led och faller på samma sätt som bladen vid lövfällningen. 

 

38) Glauca  Ripvide är 0,5-2,5 meter hög buske                                                 
i videsläktet (Salix). Bladen som saknar stipler hos vanligt ripvide (ssp. glauca)                                                             
men finns (och är lansettlika) hos ryssvide (ssp. stipulifera) är täckta av vita hår                                                                           
vilket ger hela växten en typisk gråluden färg. Även årsskott är ludna medan de äldre grenarna som har brun 
bark är helt kala. Ripvide blommar i juni och honliga exemplar får sedan 5-10 centimeter långa hängen som 
sitter på bladiga skaft. Arten växer på blöt-fuktig mark som stränder, myrar och sumpskogar men också på lite 
torrare platser som fjällhedar. Den är likgiltig till kalk.  
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39) Viminalis  Korgvide  Korgvide förekommer naturaliserad                                                        
i Sydsverige och växer i diken och vägkanter. Korgvide odlas som prydnadsbuske och allt                                                             
oftare som energiskog i stället för andra grödor på åkerjord. De smidiga kvistarna har också                                                                             
använts till korgarbeten och andra flätverk. Korgvide är lätt att känna igen på sina långa                                                
smala  blad vilka är minst fem gånger så långa som breda, har nedvikt kant, samt silkeshårig undersida. 

 

40)   Sambucus   Nigra  Fläder Fläder är en stor buske eller litet träd                                                           
som kan bli ända upp till fem meter hög. Grenar och kvistar har rent vit märg. Bladen sitter                                       
motsatta, de är parbladiga med ett uddblad, liksom hos de övriga arterna i                                                                            
släktet flädrar (Sambucus). Fläder blommar i juni-juli, blommorna är vita med ljusgula ståndarknappar och sitter 
i vida, platta blomställningar. Frukterna är först röda men blir som mogna svarta och glänsande.  Fläder anses 
som ursprunglig i den svenska floran, men har också odlats sedan gammalt. Den förekommer främst i södra 
Sverige, men kan odlas långt upp i landet. 

41)   Sophora  alopecuroides   Kowhai  Nya Zeelands inofficiella                                                       
nationalträd. Kan bli 5 m. högt och blommar med gula blommor.  

 

 

42)   Syringa Vulgaris  Bond syren     Syren är en lövfällande buske                                                    
som blir relativt stor. Barken är skrovlig och gråaktig, som äldre flagnande. Bladen är                                                   
motsatta, skaftade, spetsigt äggrunda, enkla och helbräddade, med hjärtlik bas.                                                      
Blomställningar sitter i par i spetsen på grenarna och är stora samt äggrunda klasar.  Syrenen                                
blommar i slutet av våren med en behaglig söt doft. Syren är en populär trädgårdsväxt som är                                    
härdig i stora delar av landet. Veden är hård och står emot nötning bra, och syrenpinnar har använts i krattor. 

 

43) vulgaris fl. Alba Vit Syren   Buske som bli r 3-4 m hög och                                                            
3-4 m bred. Enkla vita blommor som tillsammans bildar 10-15 cm långa klasar. Blommar                                                            
i maj-juni och är starkt väldoftande. Enkel att föröka genom rotskott. Vill ha sol till halvskugga                                                      
och näringsrik jord. Lämplig att odla som friväxande solitär, häckar, bersåer eller buskage.                                     
Härdig zon 1-6.  

 

44) Chinensis  Parksyren  Lättodlad buske med rödvioletta                                                 
blommor i stora klasar. Vill ha sol till halvskugga och medel bevattning. Kan odlas som                                                      
solitär eller buskage. Blommar i maj-juni med doftande blommor. Kan bli 2,5-3 m hög.                                                          
Gallra ut gamla grenar från bas och olika höjder. Härdig zon 1-4. 

45) Rhodama   uppgift samt bild saknas 

46) Persica fl carnea  uppgift samt bild saknas 

47) Josikaea  Ungersk syren  Rotäkta. Vill ha sol till                                                      
halvskugga och medel bevattning. Kan odlas som solitär eller buskage. Höjd 1,5-3 m.                                              
Blommar i juni-juli med doftande blommor i vitt eller lila/violetta färger. Ska beskäras                                                                         
i juli-september. Gallra ut gamla grenar från bas och olika höjder. Härdig zon 1-6 
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48)   Viburnum  Olvon Skogsolvon hör hemma på skogsängar                                               
och i skogsbryn. Sällan når den en höjd av 5 meter. Blomställningen innehåller två                                                 
slags blommor: de mittersta är små, gulvita och 2-könade. De yttersta däremot är stora                                                    
och rent vita, men utan befruktningsdelar och alltså könlösa. Frukten är en stenfrukt med                                      
klarröd färg. Den hänger kvar hela vintern. Fruktköttet smakar obehagligt, men förbättras efter frost. En 
trädgårds- eller kulturform av denna art är snöbollsbusken. 

 

49) Lantana  ParkolvonParkolvon är en medelstor,                                     
lövfällande buske med filtludna grenar och kvistar, gulvita blommor och                                                                
svarta bärlika frukter.  Parkolvon blommar i juni-juli med blommor som sitter i något                                        
välvda kvastlika knippen. De gulvita blommorna är alla tvåkönade och trattlika. Parkolvon härstammar från Syd- 
och Mellaneuropa och är en i Sverige ursprungligen odlad art som förvildats på olika håll. Frukten hos parkolvon 
är en mörkröd, slutligen svart, bärlik stenfrukt. 

 

50)   Vitis Hederacea  Vildvin/ Jungfruvin Trivs i alla lägen.                                                         
Medel bevattning. Blommar med oansenliga ljusgröna blommor. Har ett yvigt,                                                                  
storvuxet och brett växtsätt. Ska beskäras på vårvintern. Gallra bort äldre grenar                                                                        
från basen. Blir 10-15 m hög och växer i zon 1-4.    
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Annuella 

A 

 

Amaranthus  monstrosus  Prinsens fjäder  

(Synonym: amaranthus hypochondriacus) Prydnadsväxt  

 

Aster  chinensis (syn: callistephus chinensis)                                                            

 Blommorna är stora med gul mitt. Blommar i flera färger.                                                                                              
Motståndskraftig mot sjukdomar. Klipp bort vissna blommor efter hand. Trivs i välgödslad,                                            
väldränerad jord, soligt läge. Vattna rikligt. Byt odlingsplats varje år för att undvika sjukdomar.                                                    
Kan förkultiveras och direktsås. Höjd 60 cm. 

   

Annuus                 (syn: erigeron annuus); Sommarbinka   

 Sommarbinka är en ganska högväxt ett- eller tvåårig ört som kan bli nästan en                                                                                             
meter hög. Stjälken är sparsamt hårig, upprätt och grenig i övre delen. Bladen sitter                                                                                         
strödda och är ljusgröna och nästan kala, lansettlika och helbräddade upptill och nertill                                                                            
mer eller mindre elliptiska med grovtandad kant. Sommarbinka blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter många 
tillsammans i glesa toppställda samlingar Utbredning. Sommarbinka är sällsynt och påträffas vanligen tillfälligt i parker, 
vägkanter och på ruderatmark. Arten härstammar från Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och 
publicerades 1870 (Hylander 1971). (www.linneaus.nrm.se) 

 

Adonis  autumnalis       Höstadonis  eller gossen i det gröna                                                          
Ettårig, 50 cm hög rabattväxt. Blommar på sensommaren och tidig höst. Giftig   

 

                                                                      

B 

Betunia   nyctaginiflora  Petunia                                                                        
Blommar från juni till september. Trivs bäst i ampel eller låda.  Plocka bort över-                                                                                        
blommade blommor allt eftersom för att hålla växten i blomning.  

  

Cacalia  sonchifolia      Tofsblomma   Eldröda tofslika blommor,                                                       
fler på varje stjälk. Blir ca 40 cm hög. Kan sås på friland i soligt läge. Ska gallras för                                                           
kraftigare plantor. Blommar i juli-september.  
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Calendula  officinalis  Ringblomma   Sås på friland på våren                                                  
men kan också sås på hösten för tidigare blomning. Självsår sej lätt. Vill ha sol till                                                                         
halvskugga. Blommar juni-september och blir ca 60 cm hög. 

   

                                                           Pluvialis              Väderspåman       vita doftande                                                     
jätteblommor. Blir 30-40 cm höga och passar utmärkt till kant och lådväxt. Kan sås                                                                       
på friland eller fördrivas innomhus för senare utplantering.                                                                                                            
Vill ha soligt läge och blommar  i juli- augusti. 

 

Calandrinia  speciosa  Ettårig ört i familjen portlack. Lågväxande,                                                         
blir ca 35 cm hög. Blomman är ljust magenta färgad och är helt öppen i solljus. Det                                                  
svarta fröet gror i slutet av sommaren och övervintrar som liten planta. Blommar till                                                          
slutet av oktober. Anses som utdöd i det vilda. Den överlevande populationen återfinns                                                                         
i privata trädgårdar. Är inte härdig i Sverige.  

 

 

  Discolor                  Tillhör familjen portlack. Ursprungsland                                                        
Chile och Atacamaöknen. Den har ett halvbuskigt växtsätt och kan bli upp till 150-200 cm hög.                                                       
Växer i sandjord , gärna full sol och ingen gödsling behövs. Blommorna är stora och blommar                                                 
i slutet av juni till frosten kommer. 

        

Campanula  medium Mariaklocka  Växer i sol till halvskugga.                                                               
Mullrik jord. Blir 50-80 cm hög. En tvåårig växt som sås i kallbänk för utplantering                                                                
under hösten eller nästkommande vår. Första året bildas en bladrosett, andra året                                                            
blommar den med rosa, blå eller vita blommor och sätter frö. Självsår sej. Härdig zon 3-4.  

 

 

  Speculum      Venus spegel  Blommar i juni – augusti. Lågväxande,                                                          
kan bli 25 cm hög. Blommorna är blekt rödvioletta och oskaftade. Tveksamt om den                                                                 
finns i Sverige.                                                                                     
     

 

 

 

 



 

Cardiospermum halcacabum         Kärlek i en puff  Det är                                                                       
frökapslarna som gett det vedertagna namnet till växten. Tål inte                                                                                              
temperatur under 7  ̊c,  är väldigt frostkänslig. Blommar under                                                                                         
sommaren och hösten och har ett lianliknande växtsätt. Rankorna kan                                                                                      
bli upp till 10-12 meter höga. Ettårig. 

 

Centaurea  Americana Jätteklint Stora lavendelrosa blommor.                                           
Förkultiveras inomhus eller sås direkt på växtplatsen i april-maj. Soligt läge, blommar i                                                              
juli-sept. Höjd 150 cm.       
    

 

       
  Cyanus  Blåklint  Vanlig blåklint kan växa                                                                           
i hela landet. Den blir ca 100 cm hög och har en grenig stjälk. Blomkorgen är 3-4 cm                                                                   
och den blommar i juni-augusti. Lättodlad.     
       
       
       
  Depressa  Blåklint 30-60 cm hög. Delas på hösten                                                          
för att föryngra växten. Förvaras ljust men i skugga och planteras ut till sommaren.                                                                  
Blommar i juli-augusti och är perenn.     
       
       
       
       
        

  Moschata  Söt sultan  60-90 cm hög. Blommar sen vår                                                               
till tidig höst. Blommorna kan vara vita, ljusgula, rosa eller violetta. Ganska lättodlad.  
       
       
       

  Moschata fl. albo Uppgift och bild saknas  
       
        

Clarkia  pulchella Fjärilsclarkia  En lättodlad växt som trivs i solen                                                                   
och på steniga sandiga platser. Den blir 30 – 45 cm hög och blommar från juli till oktober. Zon 3-4 
       
       
       
  Pulchella fl. Carneo uppgift samt bild saknas  
       
       



       
     

Convolvulus  bicolor   Tillhör släktet Vindor. Vanligast är snårvindan                                                        
och åkervindan. Det är en slingrande ört med ett väldigt starkt växtsätt. Blommar med vita                                                    
eller ljusrosa blommor. Fler färger kan förekomma beroende på vilken av de mer                                                                        
än 250 olika arter det är.  Snårvindan är vanligast i södra och mellersta Sverige. Anses ibland vara ogräs. 

  Tricolor                               Samma som ovan 

 

 

Coreopsis  (Alhinsoni)  Flicköga Alhinsoni finns inte som artnamn,                                          
däremot Coreopsis Grandiflora Presto, som kallas Flicköga. Denna art är perenn, men det                                                       
finns även enkel blomande ettåriga varianter. Presto blir 25 cm hög och har solgula halvdubbla                                                 
blommor. Kan sås på friland och vid tidig sådd så kan den blomma redan första året. Lätt odlad                                             
och trivs i soligt läge. Zon 3-5  

       
       
  Bicolor  Tigeröga       En tvåfärgad variant av Coreopsis.                                                 
Denna är också perenn och blir mellan 30 – 100 cm hög. Arten är snabbväxande och blomma                               r 
med lysande gula blommor med rödbrun mitt under hela sommaren. Den trivs bäst i lite sandig jord och gärna i 
full sol.  

Cosmaea  tripinnata    Rosenskära    En ettårig snittblomma.                                                                      
Kan bli mellan 60-100 cm hög. Trivs i soligt läge och en väldrännerad jord. Blommar bäst                                                                    
i mager jord. Färgerna går från vitt till rosa, cinnober och rött. Blommar under hela                                                             
sommaren och in i september. Lämplig bakgrund i en rabatt. 

 

Cucumis  melo Melon Tillhör gurksläktet. En ettårig                                                       
klängväxt som kan bli 100-150 cm ”hög”. Blommar i juli-sept. och är självfertil. Fröet                                                                  
mognar i aug.-okt. En stor mängd underarter finns, t ex nätmelon och honungsmelon. 

       
  Smutron  Uppgift samt bild saknas 

 

  Cantulup  Den mest populära melonsorten i USA.                                                              
Här måste den odlas i växthus då den vill ha varmt och soligt. Frukten är rund, har                                                                                  
ett orange kött med frisk, måttligt söt smak och brukar väga runt 1 kg. Så i feb-april                                                            
och skörda aug-sept. Blommorna hand pollineras med pensel. 

  Räffel Uppgift samt bild saknas 

       
       
       
       



  Sativus  Gurka Ett artnamn i familjen gurkväxter                                   
och benämningen på både plantan och frukten. Gurka är ettårig och förökas genom frösådd.                                                  
Den är i grunden en klängväxt men har den inget att klänga på så kryper den på marken.                                                         
De vanligaste sorterna är slanggurka och västerås gurkan. Bör odlas i växthus. 

       
       
       
  Hvita slang  Vit slanggurka, Syltgurka Förkultiveras                                                   
inomhus i början av maj, för vidare utplantering när risken för frost är över. Ett växthus                                                            
är att föredra. Plantorna sätt med 60 cm mellanrum. 

       
       
       
  Gröna slang Grön slanggurka  Samma som ovan.  
       
       
       
     

Cynoglossum  linifolium   Vit förgätmigej 40-60 cm hög.                                                         
Fröså på våren i soligt läge.  Dela plantan på våren och plantera isär för att föröka växten. 

D 

 

E 

Esehseholzia  californica  Sömntuta Sås i april-maj i soligt                                                           
läge direkt på växtplatsen.  Blommorna är klart orange färgade, gula, röda och                                                                                
gräddvita. Blir 25-45 cm hög. Blommar under sommaren fram till hösten. Ettårig. 

 

F 

G 

Gilia  eapitata  Blå fingerborgsblomma  Växer vilt i kalifornien.                                                       
Ingen uppgift om finns att få tag på i Sverige. Den gillar sol och anses som lättodlad och                                                                   
blommar från tidig vår över hela sommaren 

       
       
  Tricolor  ”Fågelöga”  En ettårig nordamerikansk vildblomma.                                          
Blir 60 cm hög och blommar hela sommaren. Odlas inte i Sverige. 

       
       
  Acchillaefolia      ”Kalifornien Gilia” Ettårig växt som                                                                                 
tillhör floxfamiljen. Har lavendelfärgade blommor. Finns inte i Sverige. 



 

 

Godetia  amonea Atlasblomma Ettårig blomma som passar                                                           
utmärkt i krukor eller lådor. Blir 40 cm hög och sås i april-juni. Blommar från juli fram                                                                       
till frost. Finns i flera färger  

       
  Rubiennta   Uppgift samt bild saknas 

H 

Hederstratis  dendata helia         Uppgift samt bild saknas 

 

Helichrysum  lucidum  Evighetsblomma Släktet Helichrysum                                               
består av ca 600 arter tillhörande släktet solrosor. Många av dessa har numer omklassificerats                                                           
till mindre släkten, främst evighetsblommorna som nu tillhör Xerochrysum. Flera arter odlas                                                             
som prydnadsblommor och för att torka då de behåller sin färg länge.   
       
       
  Monstrosum Uppgift samt bild saknas 

  Macranthum Uppgift samt bild saknas   
       

  Bracteatum  Jätteeternell Sås på friland i maj i soligt läge.                                                     
Blir 80 cm hög. Finns i många färger. Blommorna plockas innan de slagit ut helt och torkas                                             
upphängda i ett svalt utrymme. De pappersliknande blommorna behåller sin färg och blir                                              
utmärkta som dekorationer.  Kan även användas som vanlig snittblomma.  
       
       
  Bracteatum fl. albo Uppgift samt bild saknas  
  

Helianthus  colossus Solros Kan bli mer än 3 m hög. Blommar i                                               
augusti- september. Kan odlas i hela landet.  

 

I 

 

Iberis  Iberis Umbellata    Rosen Iberis    Blommar på våren – sommaren.                                                      
Färger från vitt till olika nyanser av purpur. Blir 25-40 cm hög. Kan sås direkt på växtplatsen.                                                  
Finns både som dvärgväxt och högväxt.     
       
       
       
       
       



Lactuca  sativa Sallat  Växer bäst i något sandig jord.                                                       
Skördas innan den fått fröstjälk. Finns i ett flertal olika varieteter: Ekbladssallat, Huvudsallat,                                     
Bataviasallat och Romansallat. 

  Hufvudsallad gul  Uppgift samt bild saknas 

  Hufvudsallad blodfonell  Uppgift samt bild saknas 

  Bindsallad Sås på friland i april-maj. Full sol. Mycket lättodlad.                                   
Om du sår ny sallad var tredje vecka så har du färsk sallad hela sommaren.   

 

 

Limnantus  dauglasii Sumpört  Blommar på sommaren. Blommorna                                                   
är vita med en framträdande gult mittparti. Den bli 15-30 cm hög och har ett yvigt växtsätt. Sås                                          
direkt på växtplatsen i april eller på hösten. Viktig kantväxt. 

 

 

Lobelia  debilis Synonym för Monopsis debilus ”Pensé lobelia” .                                                  
Ett släkte av små lobelialiknande örtartade växter. Några arter är ettåriga men de flesta                                                                    
är perenner. Blommorna är oftast gula eller lila. De blommar tidig sommar till hösten och vill ha                                                           
en väldrännerad jord och full sol. Den blir ca 30 cm hög och sås i mars-april. 

        
       
       
       
  Fulgens  Kardinalblomma  Kan bli 70 cm hög. Har rödbruna                                                
blad och klarröda blommor. Blommar från sensommaren och under hösten.                                                                               
Trivs bäst i sandig lerjord.      
       
       
       
  Splendens Samma som ovan    
       
       
        

  Erinoides Kantlobelia  8-15 cm hög. Oftast blå-violetta                                                      
blommor. Blommar från vår till höst. 

M 

N 

Nemophila  insignus     Prins Gustafs öga Sås i mars till juni för blomning från 
juni till in i september. Blir 15 cm hög och trivs även i tort läge. Lättodlad. 

       
       



       
       
  Insignus grandiflora Uppgift samt bild saknas 

 

 

Nicotiana  grandiflora  Blomstertobak  En ettårigväxt. Blir                                                 
75 cm hög och doftar ganska starkt. Trivs i soligt eller halvskuggigt läge Väl dränerad jord.                                                      
Tålig för både regn och blåst. Fördrivs i april-maj för utplantering när risken för frost är över. För fortsatt 
blomning ska vissna blommor klippas bort.      
        

Nigella  damascena  Jungfrun i det gröna   Blommar                                                          
från sommaren och  in  på hösten. Finns i vitt, rosa och blått. 45-60 cm hög. Sås direkt på                                          
växtplatsen. En väldigt vacker snittblomma 

 O  

Oenethera  tetraplena   Nattljus  En tvåårig ört.  Blir 1-1,5 m                                                  
hög och vanligaste sorten har gula blommor. Växer på torr och stenig mark, ofta på vägrenar                                                 
och gamla industriområden. Blommar från juni-sept. 

 

Origanum  majorana  Mejram      Odlas med fördel som                                                                         
ettårig kryddväxt. Förkultiveras i mars-april eller direktsås i maj. Blir 25 cm hög. Kan användas                                                           
färsk eller torkad till bl.a korv, kött, lever och grönsaksgrytor.   

P 

 

 

Papaver  somniforum   Opium vallmo  Ettårig ört som blir upp                                         
till 80 cm hög. Blommar i juni-juli med stora blommor som blir ca 10 cm breda.                                                        
Blommorna kan vara vita, rosa, violetta, röda eller purpur färgade, och har ofta ett svart fält innerst på 
kronbladen. I Sverige odlas den förädlade formen.  

  Rhoeas  Korn vallmo Ettårig ört som blir 30-60                                                
cm hög. Blomman blir 7-8 cm bred och har 4 röda kronblad. Den växer vilt och trivs på sädesfält,                                     
vägrenar,  skräpmark och gårdsplaner. Odlas även i rabatt. Blommar i juni-juli. 

  Subcroceam Uppgift samt bild saknas 

  Nudicaule  Sibirisk vallmo Blommar i juni-sept med gula, orange,                                      
röda och vite blommor. Sås ena året direkt på växtplatsen och blommar året därpå. Vill ha lucker                                                       
jord och soligt läge. Blir ca 30 cm hög. 

 

 

 



Pisum  sativum  Ärt Vek fyrkantig stjälk. Blir ca 50 cm hög.                                    
Den tar ofta stöd mot omgivande växtlighet. Blommar i juni-juli med vita eller violetta blommor.                                                   
Trivs på olika sorters kulturmark.  

   

Hnights nonbariell           Uppgift samt bild saknas                                                                                   
 Tidiga sockerärtor Den mest populära ärtsorten. Lättodlad. Viktigt att                                                              
skörda baljorna regelbundet för att stimulera fortsatt tillväxt.    

 

 Extra nya jätte socker Uppgift samt bild saknas 

       
       
  Stora märg  Något sötare och saftigare än spritärten.                                   
Vill ha lätt lerhaltig, mullrik, fuktighetshållande jord. Sås i slutet av maj och i början på juni.                                              
Jordtemperaturen måste vara 8-10Co. Skördas när de är fullmatade men ännu inte övermogna.  

  Gröna Wellington Uppgift samt bild saknas 

  Eng. Sabel  Uppgift samt bild saknas 

  Eng. Green hastings Uppgift samt bild saknas 

  Eng. Vaterloo  Uppgift samt bild saknas 

  Eng. Victoria  Uppgift samt bild saknas 

  Bichofs  Uppgift samt bild saknas 

  Spanska 6 tum Uppgift samt bild saknas 

  Krights högstam Uppgift samt bild saknas 

  Krights lågstam Uppgift samt bild saknas 

  Charlton  Uppgift samt bild saknas 

  Blå lemitar  Uppgift samt bild saknas 

  Vax  Skillnaden mellan vaxböna och brytböna är färgen.                                
Vaxbönan är gulvit. Växer i soligt läge och mullrik jord. Sås direkt på växtplats när jordtempera-                                             
turen är 12-16Co. Skördas efterhand som baljorna växer ut. 

  Kungs  Uppgift samt bild saknas 

  Xxx socker med gula xxx Uppgift samt bild saknas 

  Sabel Engelsk sabel ärt är en sort som passar väldigt bra för                                             
det svenska klimatet. Den är högväxande 150 cm, och ger riklig skörd. Baljorna blir 11-12 cm långa.  

       
       
       
       



  Socker Sås på friland i soligt läge när jordtempen är 8-10Co                                                                    

i april - juni.  Blir 150 cm hög. Blomning och skörd i juli –september. 

R 

 

Reseda  alba  Vit reseda. En sällsynt ört som kan bli upp till 70 cm                                            
hög. Blommar från sommar till höst. Juni- september. Väldoftande. 

       
       
       
       
  Odorata  Luktreseda Ettårig lågväxande ört. De vit-röda                                       
blommorna är doftande. En perfekt snittblomma. Planteras i april-juni när risken för nattfrost                                                 
är över.  En blomma som aldrig saknades i mormors trädgård. 

S 

Scabiosa  atropurpurea     Praktvädd  Ettårig trädgårdsväxt som blir ca 80 cm                                         
hög. Sås direkt på växtplatsen i mars-maj när frostrisken är över. Blommar i juli-september.                                                
Vill ha en solig växtplats. Rensa bor överblommat regelbundet för en lång blomning. 

 

 

Schipanthus  pinnalus Fjärilsblomster eller fattigmans orkidé  Blir 35 cm hög.                                        
Sås på odlingsplatsen i april, maj men kan även förkultiveras. Blommar i juli-aug. Behöver                                              
kontinuerlig vattning. 

 

Senecio  elegans  Trädgårdskorsört Ettårig växt. Väldigt                                                 
frostkänslig. Blir ca 60 cm hög och blommar under högsommaren. 

 

 

Silene  pendula Sommarglim ettåring. Förkultiveras i mars-april                                                     
eller direkt på friland när frostrisken är över. Blir 15 cm hög och vill ha sol till halvskugga.                                                              
Blommar i juni-augusti. Ypperlig växt för balkonger, stenparti eller kanter. 

 

 

Spinalia  olearcea Spenat  Sås på friland från april-juni. Så i omgångar                                                     
för tillgång under hela säsongen. Skördas från juni-september. Bladen är 3-30 cm långa och                                                        
1-15 cm breda. Växer i soligt läge. Lättodlad.  

 

 



T 

Tagetes  erecta  Afrikansk ringblomma eller stor sammetsblomster                                                          
Blir mellan 60-75 cm hög. Har ett buskigt växtsätt. Fördrivs inomhus i april för utplantering                                                           
så snart risken för frost är över. Blommorna är vita, ljus citrongula eller orange. Blommar                                                                 
hela sommaren till frosten kommer. Trivs bäst i sandjord.  

  Patula Fransk ringblomma eller sammetsblomster                                            
Blir mellan 15-25 cm hög och har ett buskigt växtsätt. Vill ha sandjord och bör fördrivas                                                               
inomhus eller i växthus då fröna behöver en gro temperatur på +180 och en uppdrivningstemp                                                       
på +12-150 . En tacksam växt som blommar hela sommaren fram till frosten kommer. Finns i                                          
mängder av olika sorter och färger. Vanligast är gult, orange eller flerfärgad orangeröd. 

  

Thymus  vulgaris   Kryddtimjan/trädgårdstimjan  Perenn växt med                                                             
lila blommor. Dvärgbusken kan bli ett par decimeter hög. Blommar i juli- september. I                                                               
väldränerad mark kan den vara härdig upp i mellan Sverige. Odlas främst som kryddväxt. 

V 

Vicia  faba Bondböna Oftast ca 50 cm hög och blommar                                                  
i juni-juli. Lätt att känna igen på sina stora lite trinda baljor som kan bli upp till 30 cm långa.                                          
Vill ha soligt och väldränerad mark. 

 

Z 

Zinnia  elegans  En snittblomma som lockar till sej bin, humlor                                                          
och fjärilar som nästan ingen annan växt. Trivs i näringsrik jord i soligt skyddat läge. Blir                                                       
mellan 60-90 cm hög. Blommar i juli-september. Då den är väldigt frostkänslig så krävs                                                          
nästan att den drivs upp i växthus för utplantering när risken för nattfrost är över. 

 

Agrostemma  coronaria     Klätt Finns i flera olika sorter,                                                         
sommarklätt, purpurklätt m fl. Populär lättodlad snittblomma i rabatten. Kan direktsås                                                                         
på odlingsplatsen som ska vara solig. Blir från 60 cm hög. 

       
       
  Coeliosa  Klätt Anses som ogräs och växer inte vilt i Sverige                                                          
längre med undantag för på några få platser i Skåne. Den föredrar basisk lerjord 

                                                     

Collomia  högröd  Limfrösläktet. Blågull växter omfattar ca 375 arter bland annat flox.  
Vilken som här avses går inte att få fram. 

  Blekröd 

Colliosea  bicolor  uppgift samt bild saknas 



Dictamnus  albus Moses brinnande buske Flerårig ört eller                                               
halvbuske. Den blir mellan 30-80 cm hög. Blomställningen liknar en klase, rosa till färgen.                                               
Blommar i juni-augusti och vill ha sol/halvskugga. Den har en citronliknande doft och                                                          
avsöndrar en eterisk olja som vid varmt väder kan antändas, därav namnet, men detta                                                              
skadar inte växten. Den är giftig.      

Fumaria  nobilis (idag: Corydaris nobilis) Sibirisk nunneört                                                          
Introducerades i Sverige av Linne. När han dog så fortsatte växten att breda ut sej                                                          
i hans trädgård så den ansågs vara ett ogräs. Den blir ca 50 cm hög och blommar i                                                               
april-maj. Den växer i kraftiga ruggar med gula blommor med mörk spets. 

 

 

Linaria    alpina  En alpväxt som blir ca 10 cm hög och kan bre                                                                       
ut sej nästan 50 cm. Blommorna är lila och orange. Den räknas som en kortlivad perenn. 

Laparia  mexicana uppgift samt bild saknas 

 

Lynoglossum  linifolium  uppgifter saknas 

 

 

Trifolium  melilolhum Klöver Det finns 238 arter av klöver.                                                                             
I Sverige är det främst 14 olika arter som växer. Vanligast är Rödklöver, Alsikeklöver,                                                                               
skogsklöver och vitklöver.  

  Incorindum Klöver    Uppgift samt bild saknas 

Verbena   En populär växt. Finns i olika växtsätt. Jätteverbena                                               
passar som solitär eller bakgrunds växt i rabatten och trädgårdsverbena eller hängverbena                                       
passar utmärkt i balkonglådan eller krukan eller rabatten. Finns i de flesta färger. Gul, lila röd, rosa mm. 
Blommar från juni till september. Vill ha det soligt men lugnt ställe att växa på. 

 

Tillacea  familjen lindväxter  Det finns 50 släkten och 700 arter.                                                                     
Sverige har endast lindar (Tilia) med de två arterna Lind Tilia cordata och Bohuslind                                                                          
Tilia Platyphyllos. Linden blommar i början av högsommaren och dess lukt lockar till                                                                        
sej insekter av alla slag. Trädet kan bli 800-1000 år gammalt och blir ca 25 meter högt. 

  



Bienner 

A 

Anchusa  italica   

 

 

Anthirrhinum  majus Lejongap Blir 60 cm hög. Soligt läge.                                                                  
Så i mars-april för blomning i juli-okt. Växten finns både som perenn eller ettårig. 

   

Bicolor  Flerfärgad Lejongap  odlingsanvisning som ovan. 

 

   

Linaria Uppgifter saknas   

 

 

Apium  petrocelium  Selleri Tvåårig växt, starkt doftande. Stjälken                                             
kan bli upp till 8 decimeter hög. Blommorna kommer i juli-augusti det andra året och är små och                                                   
vita. Inte ätbar. 

  Graveolens  Selleri Den ätbara arten som innehåller                                         
grönsakerna selleri, rotselleri och kinesisk selleri.  

B 

Beta  vulgaris Sockerbeta    mest känd av arten är rödbeta. Ettårig                                      
grönsak som sås direkt på växtplatsen i sol-halvskugga. Blötlägg fröerna 3-4 timmar innan sådd.                                             
Kan sås när jorden blivit uppvärmd. Jorden ska vara mullrik. Så i maj-juni och skörda från augusti                               
till oktober.  

  

                                                      Cisla Mangold  Anses vara en av de nyttigaste                                                          
grönsakerna.  Används mycket bland medelhavskockarna. Sås direkt på växtplatsen                                                                          
i mars-augusti, för skörd från maj till oktober. Soligt läge    
       
       
   

Brassica  Napobrassica Kålrot  Gammal kulturväxt främst i Tyskland och                                         
norra Europa. En tvåårig ört som trivs bäst i lerjord och soligt läge. Så i april-maj när                                                               
jordtemperaturen överstiger 10 grader. Skördas i augusti till oktober. 



       
  Oleracea botrytis Blomkål   Ettårig. Förkultiveras                                           
inomhus i mars – maj för utplantering efter avhärdning på lucker, välgödslad jord i soligt                                                              
läge. Undvik uttorkning. Skörd i juli-oktober. 

  Oleracea mutiengus    Uppgift samt bild saknas 

  Oleracea capitata Vitkål Ettårig. Förkultiveras                                                 
inomhus i mars-april för utplantering efter avhärdning i soligt läge. Skyddas med fiberduk mot                                                             
skadeinsekter. Skördas sent i september-oktober för lagring under vintern. 

       
       
  Vit holländsk  En  sort som är väldigt bra för att lagras. Fördrivs                                          
under glas i februari för utplantering när jorden håller en temp på 10-15 grader. Skördas i slutet                                                  
av sommaren eller in på hösten. Soligt läge.  

   

Erfurd  Uppgift samt bild saknas 

       
  Savoyer Savoy kål Sås direkt på friland. Växer bäst på                                             
jord som gödslats upp hösten före. Eftersom kål kräver kalk så ska man kalka jorden vid behov. 

       
       
  Extr fin sönderslidit Uppgift samt bild saknas 

       
  Tidig virsing Tidig Savoykål  Tål endast lättare frost.                                          
Ger stora plattrunda huvuden ca tre månader efter sådd. Trivs bäst i lerhaltig, mullrik och näringsrik               
väldränerad jord. Byt växtplats varje år. 

       
       
       
  Sockertopps kål eller Spetskål  En form av vitkål men med                                                    
spetsiga huvuden istället för runda och med löst knutna blad. Trivs i mullrik och kalkhaltig jord.                                          
Förkultiverade plantor är att föredra. 

       
  Oleracea aricia   Brysselkål Även kallad Rosenkål. Blir 50-100 cm hög                               
och bör förkultiveras för att få bäst resultat. Planteras på en ljus och solig växtplats i ganska styv                                        
lerjord. Kräver rikligt med vatten. Skördas från september till mars. Kålen smakar bäst om plantan                                            
blivit lite frostnupen innan skörd.   

       
  Rapa  Åkerkål eller Majrova  Majrovan är utvecklad ur                                     
åkerkålen, som är ett vanligt ogräs i norden. Själva majrovan kan vara plattrund, oval eller                                                       
avlång och gulvit. Den översta delen kan vara vit, röd till violett eller grön. Majrovan bör inte bli                                        
stor (max 8-10 cm i diameter), eftersom den då blir lös och svampig med ökad risk för träighet. Smaken varierar 
också en del beroende på sort och odlingsbetingelser.    



       
  Tidige mai Uppgift samt bild saknas 

  Maltheser Uppgift samt bild saknas 

C 

Cichorium  endivia (vinterendiver enl. Gumaelius) Sydcikoria  En ört vars                                                           
blad äts som grönsak. Är släkt med cikoria. 

 

Cynara  scolymus  kronärtskocka   Är en ätbar tistelliknande                                                           
växt vars blomknoppar skördas innan den blommar. En kulturarvsväxt från 1863. Den förkultiveras                        
innomhus för att utplanteras när risken för frost är borta. Såtid är feb-mars och den blir 75 cm hög. 
Blomning/skör från juli till oktober. Växten är flerårig men i det nordiska klimatet endast ettårig. 

       
  Cardunalis Kronärtskockatistel. Blir mellan 80-150 cm hög.                                 
Blommorna är violett lila och 6 cm i diameter. Anpassad för torrt klimat. 

 

 

 

Daucus  carota Vildmorot  Till skillnad från den vanliga moroten                                                  
som är en underart till den vilda moroten, så är denna inte ätbar. Den tunna träiga pålroten                                                 
har en besk smak 

  Tidiga bänk  Uppgift samt bild saknas 

  Altringhams  Uppgift samt bild saknas 

  Jätte  Uppgift samt bild saknas 

  Hvita (sativus) Vit morot  Kulturarv från 1839. Långa krispiga                                           
rötter med tilltalande smak. Dekorativ och god, för färsk konsumtion eller lagring. Sås direkt på                                            
växtplatsen från april och framåt. I en mullrik sandjord. Rötter för lagring skördas så sent som                                                
det går från augusti till oktober. Växla odlingsplats varje år. 

  Violetta  Uppgift samt bild saknas 

Digitalis  aurea=Lutea  Gul Fingerborgsblomma Småblommig fingerborgs-                                  
blomma som blir mellan 50 -80 cm hög. Flerårig och mycket giftig. 

         
       
  Purpurea  Fingerborgsblomma Klocklika blommor som passar                        på 
fingret som en fingerborg. Blommorna violetta, rosa eller vita, fläckiga invändigt. 100-150 cm hög                                 
stjälk. Tvåårig. Första året bildas en bladrosett som övervintrar och blommar nästa år. Självsår sej                                                  
lätt. Pollinatörer är ofta humlor och bin.                                                                                                                                                   
Hela växten är giftig. 2-3 blad är dödlig dos för en vuxen person.  



       
  Tubiflora Uppgifter samt bild saknas 

I 

Ipomopsis  elegans   Tillhör floxfamiljen.                                                                             
Ingen ytterligare information hittad. 

P 

Pastinacea   sativa Palsternacka  Grönsak som tillhör rotfrukter.                                                          
I formen lik en morot men den är större och vit. Palsternackan har en mild men karaktäristisk                                           
smak. Används i buljongkok och grönsakssoppor. Den blommar under sommarens senare del.                                                          
Är lättodlad, och kan sås på hösten för en tidigare skörd året därpå. 

R 

Ruphanus  sativus Rädisa Vill ha lucker och fuktighetshållande jord.                                                    
Kan sås om för fler skördar under säsongen. Vattnas rikligt. 

 

  Sativus var.  Rädisa  

  Hvita  Vit rädisa  Sås på friland när jorden reder sej. Så                                                   
och skörda efter hand under hela säsongen. Direktsådd börjar i april till slutet av augusti och                                                  
skörden börjar i maj fram till slutet av september. 

  Gula gul rädisa Rund ovanlig sort men finns att köpa                                              
på Impecta. Rädisorna är ljust gula, välsmakande och krispiga med en mild kryddig ton. Samma                                                          
odlings sätt som för andra sorter av rädisor. 

V 

 

Verbascum  sp Kungsljus  Tvåårig växt. Direktsås på växtplatsen.                                             
Kan även sås på hösten. Blir från 50 – 300 cm hög. Först bildas en bladrosett sen en lång                                          
blommande stam. Växten finns i flera färger men den vanligaste är gul. Finns även i orange,                                            
rödbrun, lila, blå och vit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Växthuset 

A 

Acacia  armata  Akacia Tillhör mimosaceae familjen. Tål inte                                          
temperatur under 4-60 c och den optimala växttemperaturen är 28-320c. Behöver ler-                                                              
sandjord och ska omplanteras vart annat år. Den blir 100 cm hög och har ett buskigt växtsätt.                                                      
Kommer ursprungligen från Australien. 

Conspicua Uppgift samt bild saknas 

Cordata Uppgift samt bild saknas 

Dealbata Silver akacia En art inom familjen ärtväxter som kommer                              
från Australien. Odlas ofta i södra Europa och är den kanske tåligaste arten. Silverakacian blir ett                                                           
träd på upp till 30 meter. Blomman är klotformig i ett sammansatt ax. 

 

Discolor Uppgift saknas  

Linifolia Uppgift samt bild saknas 

Longifolia   Långblads akacia  Snabbväxande, Kan växa upp till                                                                                           
7-10 meter på 5-6  år. Känslig för frost 

 

 

Lophanta  Uppgift saknas 

 

Lophanta speciosa Uppgift samt bild saknas 

 

Verticillata  En vintergrön buske som kan bli upp till 6 meter hög. 

 

Achania  malvaviscus  Uppgift samt bild saknas 

 

Abutilon  striatum  Fläckmalva En buske som i vilt tillstånd kan bli                                                   
upp till 5 meter hög. Den blommar året om. Fläckmalvan är kalkskyende och efter några år                                                          
kan den behöva stöd då grenarna gärna hänger. 

 

 

 



Aghimenes  longiflora femöring  Är känslig för kyla och lämpar sej                                                       
därför bäst inomhus i ett ljust fönster utan direkt solljus. Kan övervintras, men kräver då att                                                  
du först drar ner på näringen så att den kan förberedas för vintervila. Ta upp jordklumpen                                                  
ch förvara den mörkt och svalt i en påse med vermiculite.  

  Coccinea (lyrika pulchella) Uppgift samt bild saknas 

Achyranthus  porrigens  Uppgift saknas 

 

 

Agapanthus  umbellatus  Kärleks lilja eller Afrikas blå lilja Växer vild i                                                  
sydeuropa. Här i Sverige mår den bäst av att vara krukväxt. Den kan stå ute i skyddat läge och                                            
måste tas in vid risk för frost eller mycket regn. 

 

Alströmeria  perigrina   Inkalilja, Perulilja Finns som uteplanterings växt                                                 
men måste då skyddas mot frost och kyla. Måste underhållas med vatten utan att stå blött.                                                            
Är en vanlig snittblomma och finns i mängder av olika färger. 

   

Psitagina Uppgift samt bild saknas 

 

Amaryllis  formosissima  Aztek amaryllis 

   

Johnsoni  En hybrid i familjen amaryllisväxter. Flerårig ört                                                 
med lök. Blomstängeln blir ca 40 cm lång och är ihålig och bär 4-5 blommor. 

  Sp. De Prasifilien   Uppgift samt bild saknas 

  Var. De Regina     Uppgift samt bild saknas 

 

Anomatheca   cruenta  Falsk freesia En väldoftande växt som växer                                                              
från rotknöl. Blommar från slutet av våren in till mitten av sommaren. Den blir ca 15-30 cm                                                                   
hög. Grundfärgerna på blommorna är vit, röd och ljusblå, men variationerna är många.  
   

Arduine  grandiflora  Uppgift samt bild saknas    

Athropodium  paniculatum Klipplilja  Flerårig ört i familjen sparrisväxter.                                                    
Blomstjälkarna kan bli upp till 100 cm höga och den finns främst på Nya Zeeland. De vita                                             
blommorna kommer på våren och försommaren. Roten är ätlig och har använts som                                             
medicinalväxt av maorierna.  

Atragena   florida  Clematis Vill ha sol till halvskugga. Finns                                                      
otroligt stor mängd olika clematis men en av sortnamnen är Atragena. Blir 2-3 meter hög                                                  
blommar i april-maj. Skydda rothalsen mot stark vårsol genom att plantera en perenn framför. 



Azara  dentata   En buske som kan bli upp till 8 m hög, men vanligen                                               
mindre. Bladen är nästan runda och tandade medan blommorna är små och gula.  Återfinns                                                         
i både tempererade och subtropiska områden.    
  

Azalea  indica alba grandiflora  Ett stort släkte med både vinter                                                  
gröna som lövfällande sorter. Trivs bäst i sur och kalkfattig jord, lagom fuktig och vindskyddat. 

B 

Backia  saxicula  Uppgift samt bild saknas 

Begonia  discolor  Perenn ört som inte tål kyla. Väldigt frostkänslig. Kan                              
planteras ut i krukor fram i maj på skyddad plats och inte i direkt sol. Den är vintergrön                                                    
och blir ca 50 cm hög.       
       
   

  Semperflorens  Begonia  En ettårig snabbväxande                                                   
art av begonia släktet. De som finns idag är en hybrid från den ursprungliga semperflorens.                                              
Blommar från maj till frosten kommer fram i september-oktober. Tål full sol men mår bra av                                            
lite skugga under dagens varmaste timmar. Finns i vitt, rosa och rött och blir upp mot                                             
80-90 cm hög. 

 

Beaufortia  splendens  Växten föredrar torr miljö och växer vilt                                                        
endast i Australien.      
       
  

       

Bingnonia  radicans  Trumpetranka En klättrande buske som odlas                                                           
som trädgårdsväxt i Sverige. Är endast härdig i de varma delarna av Sverige. 

 

 

Bletia  tankervillie  Orkidé  Kallas träsk orkidé. Tropisk växt. Blommorna                                           
är rödbruna och gula.       
       
       
       

Brugmansia  bicolor Röd änglatrumpet  Tillhör arten potatisväxter. Odlas                                                
i Sverige som krukväxt. Är en buske eller litet träd som kan bli upp till 10 m högt. Har röda                                                 
hängande blommor som är doftlösa. 

C 

Cacteae: Kaktusar 

  Ackermanni Uppgift saknas 



Alatus Uppgift samt bild saknas 

Coccineus Uppgift saknas 

 

 

Conways giant  Uppgift saknas 

 

Flagelliformis Uppgift saknas 

 

 

Grandiflorus Uppgift saknas 

 

Hybridus, grand.m.specis. Uppgift samt bild saknas 

Hybridus novus   Uppgift samt bild saknas 

 

Lamacaru uppgift saknas 

 

Lenkinsonia  Uppgift samt bild saknas 

 

Latifrons Nattens drottning 

 

Leptophis Uppgiftsamt bild  saknas 

Mallisonil  Uppgift saknas   
      
  

Pentalophus Uppgift saknas 

 

Pitajaya  Uppgift samt bild saknas 

Schranku Uppgift samt bild saknas 

Serpentinus  Uppgift saknas 

 

 



Speciovissimus   Uppgift saknas                                                                                                                                                

 

 

Triangularis  Uppgift saknas 

 

Echinoeactus  corijnodes Uppgift samt bild saknas 

Echinopsis  eyriesii  Uppgift saknas 

       
       
       
  Multiplex  Kökssjöborre kaktus 

       
       
       
       
  Turbinatus  Trattsjöborre kaktus 

       
       
  Zuccarinil Uppgift saknas 

Epiphyllum  attensteini Uppgift samt bild saknas 

  Trucantes  Uppgift samt bild saknas 

Hariota  salicorniodes  Glasörts kaktus 

 

 

Sepmismium  parudoxum Tumstocks kaktus 

 

 

 

Mammilaria  gracilis  Uppgift saknas 

   

 

Grandiflora Uppgift saknas 

  Innuncinata  Uppgift saknas 

   



Rhodantha  Uppgift saknas 

 

 

  Subcrocea  Uppgift saknas 

 

 

  Teanuis var. Media Uppgift samt bild saknas 

Wildiimajor Uppgift samt bild saknas 

Opuntia  Ficus indica Fikus kaktus  

 

 

  Dejecta  Uppgift saknas 

 

 

Foliosa  Uppgift saknas 

 

 

Lencotricha  Uppgift saknas 

 

 

Megacantha  Uppgift saknas 

 

 

Microdasys  Guld opuntia 

Monacantha Uppgift samt bild saknas 

 

Salmiana  Uppgift saknas 

 

 

Sericea Uppgift samt bild saknas 



Triacantha  Uppgift saknas 

 

 

Tunicate  Uppgift saknas 

 

Pereskia  aculleata fol. Lancedata  Uppgift samt bild saknas 

 

Rhipsalis  crispatamajor  Uppgift saknas 

 

Calla  aethiopica  Kalla En afrikansk blomma vars namn                                                     
betyder ”grisöra”. En vintergrön perenn där nederbörd samt temperatur så tillåter. Den                                               
trivs bäst vi bäckar, dammar eller strandkanter. Blir mellan 60-100 cm hög.  Blommorna är                                                            
stora och vita med gul mitt. Blommar från vår till höst. 

 

Callistemon  lanceolatum   Lampborste  En art i familjen myrtenväxter. Odlas i                                         
Sverige endast som krukväxt 

   

  Semperflorens  Uppgift saknas 

   

   

  Linearifolium  En buske eller litet träd inom familjen myrten. Blir 3-4 m                                    
högt och blommar med röda spikformade blommor. Växer endast i New South Wales i Australien. 

 

Callystachis  enprestiformis Uppgift samt bild saknas 

  Ovate  Uppgift samt bild saknas 

 

Canna  indica Röd Arrowrot är den första art som beskrivs i första                                                           
upplagan av Carl von Linnés Species plantarum (1753), och är därmed på sätt och vis den första växt                                       
som fått ett godkänt vetenskapligt namn. En vanlig trädgårdsplanta som blir mellan 50-250 cm hög                         
beroende på sorten. 

  Speciosa  Uppgift saknas 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://sv.wikipedia.org/wiki/Species_plantarum


Caspearina  eguistefolia Uppgift samt bild saknas 

Ceanothus  Africana Uppgift samt bild saknas 

Cheiranthus  cheiri fl. Pl.  Gyllenlack eller Lackviol Blir 25-80 cm hög. Två eller                                                
flerårig. Trivs vid bäckar, ängar eller fuktig lövskog. 

Chironia  frutescens Uppgift samt bild saknas 

Choricema  macrophyllum Uppgift samt bild saknas 

  Varum Uppgift samt bild saknas 

 

Chrysanthemum indicum Chrysantemum  En växt som trivs både inne och ute.                                               
Vill ha ljust men inte direkt sol. Finns i alla färger utom blått. 

 

Citrus  decumana  Ett asiatiskt träd som producerar frukter som liknar                                      
grapefrukt. 

 

Clianthus   Papegojnäbb Blir ca 2 m hög och blommar vår och höst. 

 

 

Corinum  asiaticum Strand Krinum.  Odlas endast som krukväxt.  

 

  Amabile  Perenn Krinum. Flera arter av denna växt används som                            
akvarieväxter. 

 

Cypressus  striata Cypress Ett vintergrönt träd eller buske som kan                                                          
bli mellan 5-40 meter hög beroende på vilken av sorterna det är  

 

Camelia  augusta  Camelia Tillhör samma släkte som tebusken.                                                    
Kan vara utomhus under sommarhalvåret men ska då ha en plats skyddad från blåst och                                                                      
stark sol. Under vintern placeras den inomhus. En surväxtjord som till Rododendron är                                                 
lämplig och Camelian ska inte planteras om oftare än vart tredje år. Undvik även att vrida eller                                
flytta plantan i onödan då knopparna gärna faller av.                                                                                                                       
Om den ska beskäras ska detta göras under juni-juli. 

Aglae Uppgift samt bild saknas 

Albertus Uppgift samt bild saknas 

 



Anemoneflora röd 

 

Anemoneflora estro Uppgift samt bild saknas 

Althaeiflora röd 

 

Atrorubens rosa 

  

 

Alba plena  grädd vit 

 

 

Candidissima  vit 

 

 

Chandleri  rosa 

 

Charles x  laxrosa 

 

 

Covillixstriata   vit 

 

Consinna  röd/rosa  

 

Cardinalis Uppgift samt bild saknas 

Curuatifolia Uppgift samt bild saknas 

Conchaeflora  röd/rosa 

 

Compacta isvit 

 

 



 

Dnkelarril Donckloari? Röd/vit 

 

Egerton ljusröd 

 

 

Francofurdensis  blodröd 

 

 

Fordii  rosa 

 

Folicata Uppgift samt bild saknas 

Folicata extra Uppgift samt bild saknas 

Gilliesii Uppgift samt bild saknas 

Hendersonii ljusrosa 

Hexangularis Uppgift samt bild saknas 

Hybrida mörkrosa 

 

Imbricata ljusröd 

 

 

Japonica fl. simp.  Finns i många olika färger. Japonica är samlings                                    
namnet för sorten 

 

Leeanasuperba? Röd 

 

Le Blanche Red Uppgift samt bild saknas 

Lindbergi Uppgift samt bild saknas 

Lord Nelson Uppgift samt bild saknas 

Nitida  mörk laxrosa 

 



Punctata major vit  

Pendula (Chandlord) Uppgift samt bild saknas 

Paenifolia Uppgift samt bild saknas 

Perfefection  Röd 

Platypetala Uppgift samt bild saknas  

 

Rosette ljusröd  

Resplendens Uppgift samt bild saknas 

 

Rosea fl. pl. ljusröd 

Spatula Uppgift samt bild saknas 

Triumphans  Blekt laxrosa 

Species från van Gert Uppgift samt bild saknas 

Storblommig Uppgift samt bild saknas 

Cinneraria  Sorterna finns inte men arten finns idag 

  princoy Royal Uppgift samt bild saknas  

Royal blue Uppgift samt bild saknas 

Regio Uppgift samt bild saknas 

Eclipse Uppgift samt bild saknas 

Brilliant purple  Uppgift samt bild saknas 

Enchanterey Uppgift samt bild saknas 

D 

Datura   metel Indisk spikklubba  Odlas som ettårig                                                        
uteväxt. Hela växten giftig. 

 

Dentzia (deutzia) scabra Lövfällande buske som blir 1-4 meter hög. Det finns                                                     
över 60 sorter och en del av dem är härdiga i vårt klimat. Odlas uteslutande som prydnad. 

 

Dillenia  scandens Ormvin klättrande guineablomma, en vinstock                                                           
med obehagligt luktande blommor. Doften liknas vid djururin eller malkulor.  

 



Diosma  alba  Whit breath of heaven snabbväxande vintergrön buske.                                
Vill ha full sol eller endast lätt skugga. Passar vid sluttningar eller längs vägar eller husväggar. 

  Cerefolia Uppgift samt bild saknas 

  Imbricata Uppgift samt bild saknas 

  Pinifolia Uppgift samt bild saknas 

  Uentenatiana Uppgift samt bild saknas 

E 

Epacris  grandiflora Vanlig hed vanligen en liten buske som blir mellan                                            
50-100 cm hög. Den är en uppskattad trädgårdsväxt främst i Australien och Tasmanien. Svårodlad. Finns flera 
hybrider. 

Erika  planifolia Ljung Stark förgrenad dvärgbuske                                                        
som är vanlig i hela landet. 

 

Erythrina  cristagalli  Ceibo Ett blommande träd som hör                                                      
hemma i Argentina, Uruguay och Brasilien. Blir 5-8 meter högt och blommar på sommaren. 

 

Escalonia  rubra   Vintergrön buske. Blir 1,5-3 meter hög 

 

 

Eucomis  punctate Ananas blomma  Prydnadsväxt  

 

Eugenia  myrtifolia Australisk borst körsbär  Prydnadsväxt, tål inte kyla. 

 

Eutasua (eutaxia) myrtifolia En buske som växer vild endast I Australien. Gula och röda                      
blommor. Blir mellan 75-100 cm hög.   

  Stricta Uppgift samt bild saknas 

F 

Fabiana  imbricate Svår att köpa utanför Chile. En buske med vita blommor.  

 

Ficus  communis Fikus  I Sverige endast som krukväxt  

 

 

 



Fuchsia  baccillaris  Fuchsia Blommar från sommar till höst. Vill ha en                                                  
varm växtplats och väldrännerad jord.Tål inte torka ut. 

 

 

Corymbiflora  Lövfällande buske. Blommar juli-sept. 

 

Coccinea  

 

Camceleon? Uppgift samt bild saknas 

 

Esconiensis  

 

Fulgens Spikfuchsia blommar under sensommaren  

 

Fulgens floribunda?  Uppgift samt bild saknas 

Manglesii Uppgift samt bild saknas 

 

Microphylla grandiflora  

 

Paragon  Uppgift samt bild saknas 

Rogersiana  Uppgift samt bild saknas  

Racemosa  

Swailesii   Uppgift samt bild saknas 

 

Smith’s arborea  

Delfianee  Uppgift samt bild saknas 

Eclipse  Uppgift samt bild saknas 

Insignis  Uppgift samt bild saknas 

Invicible  Uppgift samt bild saknas 

Nimrothd Uppgift samt bild saknas 

  Targetii   Uppgift samt bild saknas 



  Venus Victoria Uppgift samt bild saknas 

  Wormaldii  Uppgift samt bild saknas 

  Youellii  Uppgift samt bild saknas 

 G 

Gardenia  florida  Gardenia Blommorna är vita på städse gröna                                                     
buskar. De kan bli 1 meter höga. Bladen är mörkgröna och lite läderartade. Planteras på                                                               
en plats som ger blomman skydd under de varmaste och soligaste timmarna. Får inte torka ut.  

 

 

Gesneria  zebrina  Tempelklocka   Endast växthusodling. 

 

 

Gladiolus  cardinalis Gladiolus    En av de mest spektakulära gladiolus                                             
sorterna. Blommar i maj-juni med klarröda blommor med vitafläckar på de nedre kronbladen. 
   

  Communis  Småblommig sabellilja Odlas som trädgårdsväxt i                                                                         
Sverige. Är perenn, blir 50-100 cm hög och blommar tidig sommar. 

Rosens Uppgift samt bild saknas 

 

Ramosus  röd 

 

 

Psittacinus  gul-orange Går idag under namnet gladiolus dalenii 

 

 

Gloriosa  superba   Klänglilja    Prydnadsväxt. Perenn 

 

 

Gloxinia  gloxinia  Krukväxt. Placeras ljust men inte i direkt sol. 

Formosa Uppgift samt bild saknas 

Cerina Uppgift samt bild saknas 

Cartonii  



Rosea alba  

 

Speciosa  Uppgift samt bild saknas 

 

Speciosa superba  

 

Grevillea  manglesii  Buske 

Chrysoderidron  Uppgift samt bild saknas 

 

H 

Haemanthus  coccineus  Blodblomma,Blodlilja,Pensellilja   En av de första                                        
afrikanska växterna att införas i europeiska trädgårdar av bl.a. Linné. Vill ha en skyddad                                                        
skuggig växtplats. 

 

Hakea  ilicifolia  Australiensisk buske som blir mellan1-3 meter hög. 

 

 

Halleria  lucida  Trädfuchsia. Odlas främst som prydnadsbuske i                                            
afrikanska trädgårdar. 

Hedyonium  Uppgift samt bild saknas 

Heimia  salicifolia  Buske som kan bli 3 meter hög. Gula blommor. Odlas som 
prydnadsväxt. Tål inte kyla. 

 

Heliotropium  peruvianum  Heliotrop   Populär trädgårdsväxt. Vissa arter anses 
vara ogräs. Odlas i Europa som ingrediens till parfym. 

Hermannia  dentate  Uppgift samt bild saknas 

I 

Jasminum  revolutum Italiensk Jasmin Vintergrön lövfällande buske.                                                 
1,5-2,5 meter hög. Skyddad växtplats. 

   

 

  Sambac arabisk jasmin  Dess främsta användnings-                                                 
område är till att smaksätta te. Kan odlas som krukväxt i Sverige.  



 

Ipomoea  Learii  Blå grynings blomma     Perenn växthusväxt. Tål inte temperatur 
under +7oC. 

   

  Quamoclit   Kolibri Vinstock    Ettårig. Odlas som prydnadsväxt i                      
tropikerna. 

  Mickouxii  Uppgift samt bild saknas 

 

Yucca  draconis   Yucca palm    Träd som växer främst i Mojaveöknen. I Sverige 
endast som krukväxt. 

 

Justicia  speciosa  Uppgift saknas 

K 

 

Kennedya  rubicunda  Uppgift saknas 

 

 

Kerfioe (Kerria) japonica    Buske med ljusgula blommor. Härdig till zon 3. Blommar                                               
med enkla eller dubbla blommor på våren. 

L 

Leycestheria  Formosa Blommande Muskot /Himalaja Muskot  Lövfällande                                        
buske. Blir 1-1,5 meter hög. Solig växtplats och härdig i zon 1-2. 

 

 

Lophosperium  scandens  Uppgift saknas 

 

 

Lotus  jacobaeus    Svartblommande Lotus 

M 

Marantha  zebrine Uppgift samt bild saknas 

 

Meluleucia (melaleuca) ovalifolia         Uppgift  saknas 



  Hypicifolia Kulle buske  Endemisk för New south wales i Australien.                                       
Den blir upp till 6 meter hög och blommar under våren och sommaren. 

 

 

Spuarrosa Uppgift saknas  

 

 

Densa  Uppgift saknas 

 

Virgata  Uppgift samt bild saknas 

 

Calycina  Uppgift saknas 

 

Divaricate  Uppgift saknas 

 

 

Coronata  Uppgift saknas 

 

 

Oricifolia (ericifolia) Uppgift saknas 

 

 

Pulchella  Uppgift saknas 

 

Melia  azedarash  Zedrak  Ett träd som kan bli 15 meter högt. Blommar med                               
rosa blommor från mars till juni. Kommer ursprungligen från Asien. 

 

Massantrinttenum(mesembryanthemum?) blandum Isört  En ett-eller två årig suckulent                                               
ört som vill ha lucker väldränerad jord och en solig växtplats. Blommorna är små vita, rosa eller                                  
röda. 

 

 



  Inclandens Uppgift samt bild saknas 

 

Musa   coccinea Praktbanan / Rödblommande Thailändsk banan                                                     
I vilt tillstånd kan den bli 6-8 meter hög. I Sverige endast som krukväxt inomhus då den kan bli                                                     
runt 4 meter hög. Tacksam att odla då den pryds av sina röda blommor större delen av året.  

Myoporum  parviflorum Liggande buske som är endemisk för Australien.                                       
Bildar en matta på ca 3 meter i diameter. 

 

 

Myrtus  communis  Myrten  Gammaldags brudväxt som förr användes till                                   
att klä brudkronor. Lite svårodlad i dag då den kräver hög luftfuktighet och ljus placering även                                         
vintertid. Vattnas regelbundet under sommaren, sparsamt under vintern. Helst kalkfattigt vatten.  

   

Communis fl. Pl. Belgium bild samt uppgift saknas 

N 

Nerium  splendens fl. Pl.    Nerium eller Rosenlager I Sverige odlas den endast                          
som krukväxt. 

  Spectablie  Uppgift samt bild saknas  

  Spectabile fl. pl. Uppgift samt bild saknas 

 

Nierembergia  angustiflora  Tillhör familjen potatisväxter. 

P 

Passenina  filiformis Bild samt uppgift saknas 

 

Passiflora  coerculea racemosa Röd passionsblomma  Endast krukväxt.  

  Palmate Bild samt uppgift saknas 

Pelargonium  Pelargoner 

Bishop of Canterbury Bild samt uppgift saknas 

Ballaster Bild samt uppgift saknas 

Anders Rosenblad Bild samt uppgift saknas 

Alicia (Fosters) Bild samt uppgift saknas 

Bridgeground (Fosters) Bild samt uppgift saknas 

Brize beauty  Bild samt uppgift saknas 



Brides maid (Garth)  

 

Comus Bild samt uppgift saknas 

Conservative Bild samt uppgift saknas 

(Comerce Rådinnan) Bild samt uppgift saknas 

Kyntzell Roman’s Bild samt uppgift saknas 

Diadematum  Bild samt uppgift saknas 

Diadematum roseum Bild samt uppgift saknas  

Diademat. Superb. Novum Bild samt uppgift saknas 

Dutchess of Portland Bild samt uppgift saknas 

Dutchess of Nemsurs Bild samt uppgift saknas 

Dutchess of Southorland Bild samt uppgift saknas 

Flash  Bild samt uppgift saknas 

Floridum  Bild samt uppgift saknas 

Grand duke  Bild samt uppgift saknas 

Invercible  Bild samt uppgift saknas 

Joan of Aoz? Arc Joan of Arc  

Jewess  Bild samt uppgift saknas 

King John  Bild samt uppgift saknas 

Lady Douro  Bild samt uppgift saknas 

Little Wonder  Bild samt uppgift saknas 

Lord Major  Bild samt uppgift saknas 

Lifeguardsman Bild samt uppgift saknas  

La Belle Cecile  Bild samt uppgift saknas 

Hoppet  Bild samt uppgift saknas 

Macroentheum Bild samt uppgift saknas 

Medora  Bild samt uppgift saknas 

Nestor  Bild samt uppgift saknas 

Nosegay  Bild samt uppgift saknas 

Oliver Twist  Bild samt uppgift saknas 



Ovid  Bild samt uppgift saknas 

Perfection  Bild samt uppgift saknas 

Prince Albert (Fosters) Bild samt uppgift saknas 

Prince Albert (Garths) Bild samt uppgift saknas 

Princess Of Sophia Mathilda Bild samt uppgift saknas 

Queen of Fairies Bild samt uppgift saknas 

Queen Besy  Bild samt uppgift saknas 

Queen superb  Bild samt uppgift saknas 

Rosinatste  Bild samt uppgift saknas 

Rising sun  Bild samt uppgift saknas 

Sultana  Bild samt uppgift saknas 

Speculum Mundi Bild samt uppgift saknas 

Speculum Mundi Superbum Bild samt uppgift saknas 

Victory  Bild samt uppgift saknas 

 

Penstemon  fruticosus  Buske som blir ca 40 cm hög. Trivs i sol till                                                              
halvskugga. Lämplig som stenparti växt.  

                                                 Gentianoides   Skägg tunga   Perenn lågväxande buske, med vita, rosa                                          
eller röda blommor. Placeras i soligt läge i sand eller lerjord. Frost tålig och kommer ursprungligen                                  
från Mexico. 

 

 

  Atropurpureus   uppgift saknas 

 

  Hybridum puchellum Bild samt uppgift saknas 

 

Phisostegia  virginiana Drakmynta En perenn växt som snabbt kan bre ut                                               
sej i rabatten. Kan liknas vid ogräs. Vill ha ljust läge med normal trädgårdsjord. Finns i blå, vita eller rosa 
blommor. Blir 50-70 cm hög, blommar mellan aug-okt.  

Pimelia  decussate Risblomma Finns i flera färger och är vanlig i Australien. 

 

Pitosporum  tobira  Vintergrön buske med vita doftande blommor. 2,5-4 m hög. 



Plumbago  capensis Blyblomma Endast som krukväxt i Sverige  

 

  Rosea  Röd Blyblomma       Endast krukväxt i Sverige. 

   

Keylanica Vit Blyblomma   Endast som krukväxt i Sverige  

Polygala  heisteri Bild samt uppgift saknas 

   

Bracteolate Bild samt uppgift saknas 

 

Protea  speciosa rubra   uppgift saknas 

 

Psoralea  pinnata  Afrikansk skorv ärta    Kan endast odlas i växthus 

 

Rhododendron hirsutum Rhododendron Finns som buske eller trädliknande.                                   
Det är en surjords växt. PH-värdet ska vara 4,5 och den föredrar att växa i sluttningar med lätt                                  
vandrande skugga. Gillar kyla men tål inte torka. Det gemensamma för samtliga arter( över 1300)                          
är att de  blommar under försommaren 

 

Hybridomarboreum  

 

Hybrid catabiense  

 

Ferryginum  

 

Minimum punetatum Bild saknas 

 

Ponticum  

 

Pont. Album  

 

Pont. Roseum  



 

Pont. Maximum  

Pont. Filus aureus variegatus     Bild saknas 

S 

Scholia  latifolia  Skogs boer-böna   Ett träd som blir 3 m i torr miljö men 15 m                                   
i mer fuktiga områden. Förekommer endast i södra Afrika. 

Selago  nyotefolia  Bild samt uppgift saknas 

Sisyrichium  strictum  Satin blomma föredrar ett varmare klimat då den är känslig                                  
för kalla vindar och frost. 

Sium  sirume Bild samt uppgift saknas 

 

Sollya  heterophylla   Australisk krypande blåklocka Vintergrön klätterväxt som kan bli 
180 cm hög. Växer i Australien. 

Spamanica  Africana Bild samt uppgift saknas 

 

Spartium  junceum Spansk ginst Arten är inte vinterhärdig i Sverige, men kan                                  
odlas som krukväxt. 

Stapelia  sp Växer som stenparti växt i varmare länder  

 

Statice  sinuate  En ettårig eternell växt. Blir ca 50 cm hög och blommar                                  
under juli och augusti. Plockas när den är i full blom och hängs upp och ner och torkas.  

 

Stelizia  regina  Papegojblomma  En städsegrön flerårig ört. Blomstjälken                                         
blir 150 – 200 cm hög. Odlas bäst som friplanterad i växthus då rötterna kräver stor plats och växten                                
inte tål kyla. 

T 

Tropaeolum  tuberosum Mashua  Odlas I Anderna för sina ätliga rotknölar. De äts                                       
som rotfrukter och är en viktig näringskälla i Colombia, Ecuador, Peru och Bolivia. Växten är perenn och 
klätterväxten kan bli mellan 2-4 meter hög. Släkt med trädgårdskrasse.  

V 

Vinca  major  Vanlig blå Vintergröna En blommande marktäckare                            
som blommar först rikligt under våren och försommaren , men fortsätter med sparsam blomning under hela 
sommaren och hösten. Mycket härdig och klarar upp till zon 8. 

  Rosea  Rosa Vintergröna  Trivs i sol men bör ha lite skugga under de 
soligaste timmarna på sommaren. Tacksam och tålig perenn.  



Rosor	på	friland 

 

1. Rosa pimpinellifolia                                                                       
Gammaldags rosor. Blommor i flera färger, röda, rosa, vita, gula eller aprikos.                                                   
Svag till stark mysk doft. Blir ca 90 cm hög. Engångs blommande. Härdiga från  
zon 4-8. Mager till medelgoda jordar. Lite skötsel.  
 
 
 
 
 
      Pimpiellrosor vid Viby prästgård 

 
 
 
  

2. Rosa sulphurea Syn.: Rosa Hemisphaerica               Dagg-gulros På bilden 

Vildväxande buskrosor, några sorter kan användas till klätterrosor. Doften i regel medelstark till stark. Blommor 
i röda, rosa, vita eller gula nyanser. Blommar kontinuerligt, en sort remonterar. Härdig till zon 3, några till zon 4-
5. Kräver goda jordar och mycket skötsel. 

 

3. Rosa provencialis  Syn.: Rosa gallica? (enl. Klara Holmqvist, Nordiska museet)  

Bildar en låg, tät buske som bildar stora bestånd genom rotskott, 50-200 cm, men vanligen runt 80 cm. 
Stammarna är gröna eller rödaktiga, har oliklånga, krokiga taggar och klibbiga borst. Bladen är grågröna, 
parbladiga med 3-7 delblad som är relativt hårda, äggrunda till smalt elliptiska, rundade i spetsen och 
dubbelt tandade. Blommorna sitter ensamma eller 2-4 tillsammans, 4-8 cm i diameter, de är doftande 
och djupt rosa till karmosinröda. Skaften har klibbiga borst. Foderbladen är flikiga, böjer sig bakåt och 
ramla av efter blomningen. Frukten är rund till äggrund ca 1,3 cm. 

 

 

4. Rosa muscosa  communis  Mossros 

Uppstod genom en mutation av Rosa Centifolia. Den äldsta sorten tros vara                                                       
Communis. Glest växtsätt med upprätta till bågböjda grenar. Tätt taggig. ”Mossan” är tät, rikt förgrenad, starkt 
klibbig och hartsdoftande. Medelstora, tätt fyllda och först skålformade sedan helt flata blommor. Blommorna 
är rosa och starkt doftande och blommar i juni-juli. 

 

5. Rosa cinnamonia  Syn.: Rosa majalis  Kanelros 

Vildväxande i stora delar av Sverige. Den rödbruna barken har gett rosen dess svenska namn. Styva 
taggar, vanligen raka och borstlika, särskilt vid basen. Bladen är gröna till svagt blågröna och matta. 
Blommorna är vanligen 4-5 cm i diameter enkla och grunt skålformade från ljust till mörkt rosa. 
Kronbladen är vanligen jämt färgade. Guldgula knappar. Talrika kala röda nypon ca 1cm ᴓ. Blomning i 
mitten av juni. Mycket härdig. (se sid. 96 Rosor för Nordiska trädgårdar) 

Irish rich marble ?  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karmosinr�d


6. Rosa foecundissima    Syn.: Rosa majalis plena Fylld kanelros                                                                                      
Växer ofta förvildade vid vägkanter, beteshagar m.m. Blommorna är mörkrosa                                                                  
och tidigblommande med medelstark doft. Skuggtålig och anspråklös.                                            
Engångsblommande och härdig till zon 8. Utmärkt till naturtomter och äldre                                          
kulturhistoriska parker.(se sid. 96 i Rosor för Nordiska trädgårdar) 

 

7. Rosa bicolor Syn.: Rosa foetida Capucinros   

Kallas även turkroser eller persiska rosor. Kom troligen till Europa via dessa                                                            
länder i slutet av 1590 talet. Namnet syftar på de tvåfärgade blommorna.                                                                  
Har ett tämligen glest växtsätt och blommar i mitten av juni och början av juli.                                                      
Har en svag doft och anses som härdig. Den är dock känslig för svartfläcksjuka. Beskärs så lite som 
möjligt efter etablering och trivs bäst på varma torra och magra jordar.  (se sid. 301)                                                          
        

8. …Inina Uppgift samt bild saknas    
       
        

9. Rosa alba    Mme Plantier                     från 1835 Frankrike På bilden                                                                                            

Alba gruppens rosor är ett givet val när man ska ha en kraftig , anspråklös                                                                                
gammaldags buskros i vitt eller rosa. Perfekt solitär men kan även användas i                                                                   
alla former av plantering. I Sverige kan rosen bli upp till 2,5 m hög och de veka grenarna behöver stöd. 
Bildar klasar på upp till 10 blommor under juni – juli och har en stark söt doft. Ska beskäras lätt när den 
etablerats på sin växtplats. Passar utmärkt i gamla kulturhistoriska trädgårdar.  
    

10. Rosa Sibirica Uppgift samt bild saknas    
       
        

11. Rosa Canina   Stenros       

En buskros som kan användas som klätterros. Har ett mycket kraftigt växtsätt och blir 2-4 m höga. 
Talrika taggar på gamla och fåtaliga på unga grenar. Enkla och grunt skålformiga eller flata blommor 
med svag, söt doft. Från ljusröd till rosa eller vit färg. Blommar rikligt i början av juni till juli. Härdig och 
skuggtålig, växer bra på nordvända växtplatser.     
       
                                                                                                              

12. Rosa Harrisons  Syn.: Harisonii Harison’s Yellow                                                                           
Kraftigt och tämligen tätt växtsätt med upprätta huvudgrenar och                                                                       
bågböjda blombärande sidogrenar. Sylvassa taggar i riklig mängd. Halvfyllda                                                                             
skålformade, klargula till svavelgula blommor. Svag till medelstark doft och blommar från mitten av juni 
till första hälften av juli. Härdig men angrips ofta av svartfläcksjuka ibland även rosrost. Växer bra på 
torra och magra jordar. Är lättodlad.       (se sid 301)    

13. Rosa Gallica Gallicagruppen    Officinalis = apotekarrosen    på bilden                                      
Engångsblommande rosa till purpurröda blommor. 100-170 cm höga. Lättodlad                                                    
och utvecklas optimalt i näringsrik jord. Härrdig till zon 6. (se sid 136 ->)  



       
    

14. Rosa Gallica div.sp Samma som nr.13 Ska beskäras lätt under vårvintern.                                                   
Blommar en gång per säsong mycket rikligt. Avlägsna vissna blommor om                                                                     
det inte är en sort som bildar nypon.     
       
       
       
        

15. Rosa Unica Syn: Unica Alba/Unique Blanche/White Provence                                                                                   
Typisk Centifoliaros. Täta fyllda vita blommor i klasar. Har en tendens att ruttna vid långvarigt regn. 
Doften är medelstark och söt. Blommar sparsamt från andra veckan i juli till mitten av augusti. Kräver 
god jord och måste vintertäckas väl. Mindre härdig.    
                                    
      

16. Rosa Centifolia Centifoliagruppen            

Centifolia betyder hundrablad. Några sorter i gruppen har så många kronblad. Buskarna blir 100-150 cm 
höga. Blomklasarna innehåller oftast få blommor. De hänger eller nickar ofta på grund av sin tyngd. 
Blommorna har en svag till medelstark söt doft och är klotrunda. Klarar zon 4-5 och är lättodlad men bör 
vintertäckas. (Se sid 192 ->)      
       
   

17. Rosa Napoleon  Syn.: Chapeau de Napoleon/ Criststa/ Crested Moss  

Buskros/klängros som blir 90-120 cm hög. Känns lätt igen på att tre av foderbladen har starkt krusiga 
utväxter som bildar en markerad trehörning. Likheten med Napoleons hatt har gett upphovet till 
namnet. De rosa blommorna är först tätt fyllda och bollformade och senare skålformade och får ofta ett 
gulgrönt öga. Härdig och remonterande, med en blomning som börjar i mitten av juni. Den har en stark 
doft och behöver beskäras tidigt för att främja ny tillväxt.  (se sid 194)  
       
       
     

18. Spongs Pompon spong  

Tätt fyllda mörkrosa till lila blommor i fåblommiga klasar. En stark doft. Blommar rikligt från slutet av 
juni till slutet av juli.  Vill ha lerjord eller sandjord på en skyddad växtplats. (Se sid 203) 
       
       
     

19. Virginica Rosa virginiana?  

Den vanligaste vildrosen. Passar som häckväxt. Växer oftast i vägrenar eller i snår och på ängar. Kan bli 
upp till 2 m hög men blir oftast lägre än så. Frukten är klarröd och rund. Härdig.   (Se sid 310) 
    

20. Aurora Uppgift samt bild saknas 

På bilden Rosa Gallica ”James Mason” 



21. Dulchesse de berry          Duchesse de Berri ? (gallica, Vibert, 1818)                                                                         
Starkt doftande, täta, rosa blommor. Engångs blommande på senvår eller                                                       
försommaren. Kan bli upp till 180 cm. Ska beskäras efter blomningen.   
       
  

22. Pernugue   Uppgift samt bild saknas  

23. Van deil  Uppgift samt bild saknas 

24. Le deil  Uppgift samt bild saknas   
    

25. Maidens blush    

Svår att skilja från great maidens blush. Härdig till zon 7. Engångsblommande ljus rosa blommor som har 
en stark doft. Riklig blomning från slutet av juni till slutet av juli. Kan få kraftiga angrepp av rosrost. I 
övrigt är det en väldigt tålig och frisk ros som även tål skugga. (Se sid 187)  
       
       

26. Celestial   

Buskros Ljusrosa blommor som är engångsblommande. Har en medelstark doft. Blommar i juni-juli och 
är härdig till zon 6. (Se sid 182)      

       Högstammig ympad hösten 1845: Så här gör du: 
År 1 
Den nyköpta rosplantan planteras. Uppstamningen börjar först påföljande vår. 
År 2, våren 
1. Välj den kraftigaste, rakaste och längsta grenen på den uppvuxna plantan. 
2. Klipp, med sekatör, bort alla de andra grenarna, allra helst under marknivå annars börjar rosen snart sända ut nya skott. 
3. Slå ner en kraftig pinne som stöd och fäst grenen mot denna. Toppa på önskad höjd. 
År 2, sommaren 
Sidoskott från toppen kommer att skjuta ut. De ska bilda kronan i stamrosen. Låt fem till sju av de bästa och kraftigaste 
skotten växa vidare. Skulle antalet skott inte vara tillräckligt kan du fortsätta bygga upp kronan under ännu en sommar. Alla 
skott som växer ut nertill, vid marken och längs stammen ska bort. 
Skulle någon gren hellre vilja växa uppåt kan man rikta den neråt genom att böja den lätt och fästa toppen i ett snöre som 
förankras i marken. 
Följande vårar behöver du bara ansa vid behov. Ta bort döda grenspetsar om vintern har varit tuff eller glesa ut försiktigt.
       
       

27. Muscosa      
       
       
  

28. Unica       
       
  

29. Le deil uppgift samt bild saknas    
  

30. Maidens blush 

http://www.helpmefind.com/rose/pl.php?n=24345


Rosor	i	växthuset 

 
1. Thea Louis XVIII  Uppgift samt bild saknas    

       
    

2. Thea Devoniensis   En klätterros som kan bli upp                                                    
mot 200 cm hög.  Färgen är elfenbensvit med olika toner av rosa, ljusgul eller                                                                
beige beroende på väder och växtplats. Mycket väldoftande. Det är den första                                                   
terosen som odlades i England år 1838.    
       
       
  

3. Thea Yellow  Uppgift  samt bild saknas    
       
        

4. Thea Nacisse Uppgift  samt bild saknas    
       
       

5. Thea Belle Chinoise          Uppgift  samt bild saknas   
       
        

6. Thea Claire Sylvaine      Uppgift  samt bild saknas    
       
       
       

7. Thea Corinne Uppgift  samt bild saknas    
       
       
       

8. Thea Novelle Uppgift  samt bild saknas    
       
       
       

9. Odorata Silenie Uppgift  samt bild saknas    
       
       
    

10. Odorata Silenie äkt.  Uppgift samt bild saknas    

       
      



11. Bengalensis Dutchess af Kent Uppgift samt bild saknas   
       
       
   

12. Hybrida Psuche Uppgift samt bild saknas    
       
       
       
  

13. Hybrida Felicite Perpetue Blomknopparna är ljusrosa, för                                                                   
att sedan bli vita när blomman slagit ut. Kan innehålla upp till 40 kronblad.                                                                  
Den har en stark myskdoft och odlas ibland som klätterros. Den är                                                        
engångsblommande på senvåren eller sommaren. Skall helst inte beskäras utan bara klippa bort gamla 
eller döda grenar på våren. Ska vintertäckas. Ursprungs rosen är från 1828, men idag säljs den som 
klätterros under namnet Little white pet eller Felicite et perpetue.  
       
       
       

14. Banhsia  Liknar i blomning en dubbel spraea pruniflora ,                                                                                   
dvärg mandel, långa skott och har djuppolerad grön färg på bladen.                                                               
Blomningen kan liknas vid en hängande krans av vita, gula eller                                                              
rosafärgade blommor. Små i storlek men oräkneliga till antal.                                                                                               
Är inte härdig i norden. Växer i Italien och södra Frankrike.                                                                                                           
Väl värd att satsa på i ett växthus eller orangeri.    
       
        

15. Colvilas Crimson Idag TROLIGEN Mrs Colville. Inte helt säkert. Mrs Colville                                                            
är en enkelblommande ros som kan bli 75 cm hög och ca 60 cm bred, buskros.                                         
Inte så vanlig.       
       
       
        

16. Stevensis uppgift samt bild saknas 

17. Du Poreil uppgift samt bild saknas 

18. Odorata Zebrina uppgift samt bild saknas   

19. Mycrophylla Cocinea          uppgift samt bild saknas   
       
    

20. La Rheine des Boerbon  En ganska lättodlad, blomrik och                                                                       
tålig sort. Medelstora blommor vanligen skålformade. Bildar klasar med                                                                       
upp till ett femtontal blommor. Varierande färg från ljusrosa till rosa, karminrosa och karminröd. 
Blommar från slutet av juni till slutet av juli. Har en stark doft.  ( sid 246)  
       
  



21. Nosettiana Blush Noisette  är den mest odlingsvärda i                                                                        
nordiska trädgårdar. Blommor blir 4-5 cm i diameter, fyllda och grunt                                                             
skålformade. Täta klasar med vanligen 20-40 blommor. Kraftiga årsskott                                                                       
ger ofta mer än 100 blommor. Knopparna är mörkt rosa.  Medelstark doft och                                           
blommar  från månadsskiftet juni/juli till långt in på hösten. Ska odlas på väl                                         
skyddad växtplats.      
   

22. Nosettiana Charles 5 uppgift samt bild saknas 

23. Adeur de Muscat  uppgift samt bild saknas  

24. Egina  uppgift samt bild saknas 

25. Corinna uppgift samt bild saknas 

26. Laventiana uppgift samt bild saknas    
       
  

27. Semperflorens  = alltid i blom Inga uppgifter finns men bilder på  
  rosa semperflorens finns      

28. Semperflorens Alba  uppgift saknas 

29. Semperflorens Dutchess af Kent uppgift saknas 

30.  

I dag finns det mer än trettio tusen sorter av rosor av alla klasser (vissa elva tusen av dessa är hybrid teer). Men 
många av dem, särskilt de äldre sorterna, inte längre säljs; de överlever, om alls, bara i privata 
trädgårdar. Sortering ut deras bakgrunder och historier är ofta en svår uppgift. Vissa rosor är naturliga hybrider, 
vilket gör deras härstamning nästan omöjligt att avgöra. Andra är kommersiella hybrider vars härstamning har 
antingen förlorat eller medvetet fördunklat för att avskräcka piratkopiering. Men detta har inte hindrat entusiaster 
från att försöka rekonstruera den. 
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