
4949Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-campestre fk Uppsala E, naverlönn

Zon I–IV. Höjd 7–10 (–12) m, bredd 6–8 m. Medelstort träd med rundad krona. Bladverket 

är mörkgrönt och det får en gul-bronsgul höstfärg. Trivs bäst i näringsrik, kalkhaltig jord. 

Fungerar bra i såväl sol som lätt skugga. Ett vind och salttåligt träd som trivs bra i den 

varma stadsmiljön. Väl använd i landskapsplanteringar, även som klippt häck men blir 

då ofta mer mottaglig för mjöldagg. E-typen har en säkerställd proveniens från Uppsala 

med god härdighet och ett friskt, grönt bladverk. Det råder brist på E-märkta stamträd i 

storlekar över 14–16.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 5 l

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  4x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Acer

Kvalitet Storlek
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 Acer saccharinum ’Wieri’ Acer campestre Acer ginnala Acer palmatum Acer pseudoplatanus

ACER
Ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora 
träd. Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de 
motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höst
färger i sprakande gult och rött. De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller 
jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock 
mycket viktigt med god dränering. 

Naverlönnen är mycket tålig 

för beskärning och passar som 

formklippt. Sorten ’Elsrijk’ får 

en enhetligt rundad krona och 

passar bra som mindre alléträd. 

Många lönnar får frostsprickor 

på stammarna då de står på 

dåligt dränerade och/eller 

kompakterade jordar. Detta 

leder ofta till försvagade träd 

och vikten av en genom  släpplig 

jord är därför betydande. 

Lönn släktet är känsligt för 

beskärn ing under vårvintern 

då släktet savar/blöder lätt. 

Därför beskärs Acer under juli-

september. 
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-campestre ‘Elsrijk’, naverlönn

Zon I–III. Höjd 8–10 m, bredd 6–8 m. Medelstort träd med mörk grönt bladverk och gul 

höstfärg. Motståndskraftig mot mjöldagg. Utmärkt som mindre alléträd eftersom den har 

en enhetlig kron form. Bra genomgående stam och pyramidalt växtsätt i början för att 

senare anta en brett äggrundad form. Salttolerant. I övrigt lik arten.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-campestre ‘Green Column’, pelarnaverlönn

Zon I–IV. Höjd 8–10 m, bredd 3–4 m. En smalväxande variant av den tåliga naverlönnen 

och ett välkommet tillskott i kategorin små gatuträd. Pelarnaverlönnen har liksom andra 

sorter inom arten god tålighet mot stadsmiljöns påfrestningar såsom torka, värme och 

en del salt. Den blir dessutom mycket smalvuxen med en väl sammanhållen krona, som i 

unga år, särskilt på ej uppstammade individer kan vara lite lös och slängig, dock utan att 

grenar faller ut. Friskt gröna blad som färgas i orangegula toner till hösten. Ett mycket 

lovande träd för mindre alléer, bostadsgårdar och på torg.

stambusk  2x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

stambusk  3x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-campestre ‘Nanum’,klotnaverlönn

Zon I–III. Höjd 4–6 m, bredd 2–3 m. En kompakt växande klotform som ympas på färdig 

stamhöjd. Med åldern kan kronan få en något tillplattad form. Ett mycket värdefullt 

komplement till de klotformade små träden som lämpar sig särskilt väl till trånga 

utrymmen. I kombination med naverlönnens låga ståndortskrav är detta en sort vi kan 

rekommendera. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-x freemanii aUtUmn Blaze (syn. ’Jeffersred’), freemanlönn

Zon I–III. Höjd 12–15 m, bredd 7–9 m. En spännande korsning mellan rödlönn, Acer 

rubrum och silverlönn, Acer saccharinum. Upprättväxande växtsätt med relativt smal 

krona uppbyggd av kraftiga grenar. Vackert flikiga blad, liknande de hos silverlönnen 

som färgas knallröda framåt höstkanten. En av de bästa höstfärgslönnarna. Kräver 

mycket värme och passar således utmärkt i den varma stadsmiljön. Sorten visar goda 

växtresultat i Göteborgstrakten. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-griseum, kopparlönn

Zon I–III. Höjd 4–5 m, bredd 4–6 m. Ett litet och långsamväxande träd som ofta ses som 

flerstammigt. Dock får den ofta ett något märkligt växtsätt med endast två stammar och 

en förgrening högre upp. Arten bildar en attraktiv brunglänsande bark som framträder 

när stammarna blivit lite kraftigare. Den yttersta barken är avflagnande likt björkens 

näver. Bladen är trefingrade och får på hösten en intensiv röd färg. En trädgårdsjuvel som 

i skyddat läge trivs på de flesta jordar som inte är för extrema, undvik tunga lerjordar. 

Sol-halvskugga.

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-negundo fk alnarp E, asklönn

Zon I–V (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 9–12 m, bredd 6–8 m. Starkväxande 

buske/träd, ofta med oregelbundet växtsätt. Kronan är luftig och något rundad. Trädet 

har djupt flikade blad som påminner om askens sammansatta, dock med oregelbundna 

småblad. Trädet är skildkönat. Asklönnen är ett anspråkslöst träd med läckert smörgul 

höstfärg. Ett pionjärträd som tål mycket men får bäst utveckling på näringsrik, frisk jord. 

Fungerar både som en- och som flerstammig men bildar ofta en oregelbunden krona 

som enstammmig. E-typen har bättre vindtålighet och härdighet, men är svår att få tag 

på som stamträd.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

Forts. ACER Kvalitet Storlek
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-palmatum, japansk lönn

Zon I–III. Höjd 2–5 m, bredd 2–5 m. Litet vasformigt träd med bred luftig krona. Bladen är 

matt gröna och får röd höstfärg. Under denna art finns en rad mycket odlingsvärda sorter 

som alla har gemensamt att de helst vill stå skyddat. Jorden bör vara näringsrik och 

frisk, tål varken extremt torra eller blöta ståndorter. En genomsläpplig jord som inte är 

kompakterad är ett krav. Läget bör med fördel vara halv skuggigt men full sol går utmärkt 

så länge det alltid finns tillgång till vatten.

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

-palmatum ‘Atropurpureum’, japansk blodlönn

Zon I–III (–IV). Höjd 2–5 m, bredd 2–5 m. Vasformigt litet träd som skiljer sig markant 

genom det blodröda bladverket. En utmärkt färgklick bland exempelvis städsegrönt 

växtmaterial. Fin som solitär. Den härdigaste sorten.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-palmatum ‘Bloodgood’, japansk blodlönn

Zon I–II (–III). Höjd 1,8–2 m, bredd 1,8–2 m. En populär sort för den mindre trädgården. 

Sorten får mörkt svartröda blad som håller färgen bättre än Acer palmatum 

’Atropurpureum’. God växtkraft.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-palmatum ‘Dissectum’, japansk fliklönn

Zon I–III. Höjd 1,2–1,8 m, bredd 1,5–2,5 m. Långsamt växande miniatyrträd med 

överhängande grenar, ofta ner till marken, vilket ger ett kuddformigt växtsätt. Bladen är 

skirt gröna och mycket fint flikade. Bör skyddas mot uttorkande vindar. En populär och 

användbar växt som solitär eller i planteringar. Får varma höstfärger i brandgula toner.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

solitär  4x kl 60-70 

solitär  4x kl 70-80 

solitär  4x kl 80-100 

solitär  5x kl 100-125 

solitär  5x kl 125-150 

-palmatum ‘Garnet’, japansk blodlönn

Zon I–II (–III). Höjd 1,2–1,8 m, bredd 1,5–2,5 m. Svagväxande och i stort sett helt lik 

föregående med skillnaden att bladverket är mörkt blodrött. Ett litet träd som med tiden 

utvecklar en paraplyformad krona. Mycket dekorativ och passar utmärkt i stenpartier och 

andra mindre anläggningar. Ståndort likt arten.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

solitär  4x kl 60-70 

solitär  4x kl 70-80 

solitär  4x kl 80-100 

solitär  5x kl 100-125 

solitär  5x kl 125-150 

-palmatum ‘Osakazuki’, japansk dvärglönn

Zon I–III. Höjd 2–4 m, bredd 2–4 m. Vasformigt litet träd som bryter i friskt grönt 

bladverk, som framåt hösten slår över i lysande röda sprakande färger. Genom trädets 

estetiskt tilltalande växtsätt och kraftiga färgskiftning utgör det ett höstsmycke för både 

trädgårdar och mindre offentliga anläggningar.

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  5x kl 150-175 

solitär  5x kl 175-200 

Forts. ACER Kvalitet Storlek

Acer

Japanska lönnar

De så kallade japanska lönnarna, såsom Acer palmatum, A. japonicum och  

A. shira sawanum finns i en uppsjö av färger och former, i allt från bonsaier 

till mindre träd. Gemensamt för dem är kravet på lä i en näringsrik och 

fuktig men väldränerad jord i sol till halvskugga. I katalogen presenteras 

några av de mest populära och användbara, men många fler finns att tillgå, 

kontakta oss för tillgång och priser. 
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-pensylvanicum fk Västeråker, amerikansk strimlönn 

Zon I–IV. Höjd 3–6 m, bredd 3–4 m. Dess karaktäristiska olivgröna stam med vita ränder 

är mycket iögonfallande, framförallt vintertid. Upprätt växande träd som oftast är 

förgrenat långt ner. Bladen är treflikade och 15–20 cm långa. Får gula höstfärger. Trivs 

allra bäst på mullrika och fuktiga jordar men klarar de flesta jordar som inte är extrema åt 

något håll. Ett trädgårdssmycke som bör stå skyddat och får finast växtsätt i halvskugga 

men fungerar mycket bra även i full sol så länge läget inte är väldigt torrt. Finns även att 

tillgå som högstam

ungträd co 150-200 

flerstam  3x kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

-platanoides fk pernilla E, skogslönn

Zon I–IV. Höjd 15–20 m, bredd 8–12 m. Selektion från ett isolerat fröplantage där 

träden har selekterats fram ur ett stort försök. Fk Pernilla E har framförallt förbättrade 

egenskaper gällande materialets jämnhet och kronform och rekommenderas framför Fk 

Ultuna E utom i kärva lägen, längs norrlandskusten och inre Småland. Fk Pernilla E har 

visat god klimatanpassning och tillväxt.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-platanoides fk UltUna E, skogslönn

Zon I–IV (–V). Höjd 15–20 m, bredd 8–12 m. Ett stort träd med bred, rundad krona och 

mycket vackra gulröda höstfärger. E-märkt skogslönn är fröförökad vilket ger en viss 

variation i materialet, men den anses ändå vara den bästa ur härdighetssynpunkt, i alla 

fall för mellersta Sverige och norrlandskusten. Sorten har en väldefinierad proveniens och 

god invintringsförmåga. 

häck 30-50

häck 50-80

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-platanoides ‘Cleveland’, skogslönn

Zon I–III (–IV). Höjd 10–12 m, bredd 6–8 m. Intressant sort som får en oval välbalanserad 

krona med mycket litet beskärningsbehov. Ett stadsträd att rekommendera, särskilt på 

trånga utrymmen men kräver ordentligt med utrymme under jord för att utvecklas väl.  

Vi har iakttagit frostsprickor på nyplanterade träd i zon IV.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Forts. ACER Kvalitet Storlek

Acer platanoides med sorter

Skogslönnen är ett av våra mest uppskattade ädellövsträd. Det är ett 

tåligt och snabbväxande träd så länge det ges rätt förutsättningar. Får 

skogslönnen gott om utrymme under jord i väldränerade jordar och med 

god tillgång på fukt får den god utveckling. Vattensjuka- eller extremt torra 

växtplatser bör undvikas. Placeras med fördel i full sol även om halvskugga 

också ger bra resultat.
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-platanoides ‘Columnare’, pelarlönn

Zon I–III (–IV). Höjd 12–15 m, bredd 4–6 m. Smalkronig lönn med genomgående stam och 

korta sidogrenar. En något “sparsmakad” krona som ung, men med åren utvecklar träd av 

sorten en tät och fyllig krona.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-platanoides ‘Deborah’, rödbladig skogslönn

Zon I–III (IV). Höjd 12–15 m, bredd 6–8 m. Ett vackert medelstort träd med blad som 

övergår från en klar purpurröd färg tidigt på säsongen till en dovare grön färg under 

högsommaren. Har selek terats ur sorten ’Schwedleri’ och får ett mera upprätt växtsätt 

än denna. På hösten övergår färgen till orangegult. Vi har iakttagit frostsprickor på 

nyplanterade träd i zon IV.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-platanoides ‘Drummondii’, vitbrokig skogslönn

Zon I–IV. Höjd 10–12 m, bredd 6–8 m. Medelstort träd med kägelformad krona som tål 

vind bra. Skiljer sig framförallt genom att bladen är vitbrokiga. Återmutering till rent 

gröna blad sker ofta och grenar med sådana blad måste hållas tillbaka för att de ej skall 

ta över. Ett effektskapande träd som ger ett mycket ljust intryck.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Forts. ACER Kvalitet Storlek

Acer

 ’Royal Red’ ’Cleveland’ ’Globosum’ ’Columnare’ ’Deborah’ 

Ill
.: 
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Acer platanoides  

fk Pernilla
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-platanoides ‘Globosum’’, klotlönn

Zon I–IV. Höjd 4–5 m, bredd 4–6 m. Till en början klotrund krona, övergår med tiden till 

en plattrund, bred krona som inte behöver någon beskärning. En formstark sort som 

kräver mycket lite skötsel efter etablering. Klotlönnen blir betydligt bredare än andra 

klotformade träd. Viktigt att beställa rätt stamhöjd från början då det ej går att stamma 

upp kronan mer i efterhand (toppympad).

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-platanoides ‘Parad’ E, smalkronig skogslönn -Ny i sortimentet!

Zon I-IV (V) Höjd 15-20 m, bredd 4-8 m. En smalkronig och enhetlig skogslönn med 

bevisat god härdighet. Sorten är frisk och har god motståndskraft mot exempelvis 

tjärfläcksjuka. ’Parad’ E är en klonad selektion ur fk Pernilla E som förädlats till ett träd 

med snäva grenvinklar för att få ett mycket likformigt och smalt växtsätt. I övrigt samma 

ståndortskrav som modersorten Pernilla E.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-platanoides ‘Royal Red’, blodlönn

Zon I–IV. Höjd 12–15 m, bredd 8–10 m. Oval, regelbunden krona. Bibehåller den mörkt röda 

bladfärgen väl. Rekommenderas framför ’Crimson King’ och ’Faassens Black’. Den bästa 

rödbladiga skogslönnen men får ibland svåra angrepp av mjöldagg, dock inte lika illa som 

hos andra rödbladiga sorter.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-pseudoplatanus, tysklönn (syn. sykomorlönn)

Zon I–III (–IV). Höjd 15–20 m, bredd 10–12 m. Starkväxande träd som får en hög och 

tät krona. Mycket anspråkslöst. Sätter rikligt med frö vilket ibland vållar ogräsproblem. 

Barken är slät och grå under lång tid men spricker på äldre träd upp, flagnar likt 

platanen men exponerar istället en rosa innerbark. Stor variation i härdighet beroende på 

frökällans ursprung.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-rubrum ‘Red Sunset’ -Ny i sortimentet!

Zon I-III (IV), Höjd 12-15m, bredd 8–10 m. En av de allra härdigaste rödlönnarna. Sorten 

är en selektion från (J. Frank Schmidt) slutet på 60 talet som utmärker sig i att den 

avmognar tidigt och uppvisar en spektakulär röd höstfärg. De äldsta exemplaren i 

Sverige finns att beskåda utmed en gata i Gävle. Sorten är frisk, men reagerar snabbt 

vid brist på vatten. Bladen börjar då hänga en aning, men reser sig igen så snart 

vattentillgången är god. Den är inte lika torkresistent som vissa andra rödlönnar. Det finns 

några rödlönnssorter som både är härdiga och har god torkresistens, men där brister det 

i att de saknar en markant höstfärg. Bland dessa finner man Acer rubrum ’Northwood’ 

och Acer rubrum ’Karpick’. Rödlönnar trivs generellt på näringsrika, fuktighetshållande 

jordar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

Forts. ACER Kvalitet Storlek
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TRÄD OCH BUSKAR

-rubrum ‘Scanlon’, rödlönn 

Zon I–II. Höjd 10–12 m, bredd 4–5 m. Ett vackert medelstort träd med smalt pyramidal, tät 

krona bestående av uppåtriktade grenar. Bladen slår ut i purpurrött, för att sedan övergå 

i friskt grönt. Mot slutet av säsongen övergår bladen till sprakande röda höstfärger. 

’Scanlon’ är en honklon som får vackert röda blommor på bar kvist. Acer rubrum är som 

art värmegynnad.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-saccharinum, silverlönn

Zon I–III (–V) Höjd 15–20 m, bredd 8–12 m. Stort träd med luftig krona. Bladens baksidor 

är vithåriga och ger ett silvrigt intryck. Trivs bäst i frisk parkmark men fungerar även i 

fuktigare jordar. Ej så känslig för syrefattiga jordar som andra lönnar utan klarar även av 

kompakterade lerjordar. Något vindkänslig. 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-saccharinum ‘Laciniatum Wieri’, flikbladig silverlönn

Zon I–III (–IV). Höjd 14–18 m, bredd 8–10 m. Snabbväxande träd med bred krona som med 

åldern får hängande perifera grenar. Utrymmeskrävande. Ett vackert volymskapande 

parkträd. Bladen är djupt flikade vilket bidrar till trädets luftiga intryck. Iögonfallande 

rödaktig blomning på bar kvist. Fungerar även bra som flerstammigt. 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-saccharinum ‘Pyramidale’

Zon I–III (–IV). Höjd 16–18 m, bredd 6–8 m. Snabbväxande med samlad krona bestående 

av upprättväxande huvudgrenar. Ej så hängande grenar som A.s. ’Wieri’, fungerar 

därför även i gatumiljö. Ett träd som borde användas mer. Ett enhetligt träd som med 

sin samlade krona kan ses som ett komplement till konventionella alléträd. Tyvärr 

får trädet ofta en tät skottbildning varpå toppskottet ofta förlorar sin dominans. 

Uppbyggnadsbeskärning är därför viktigt för att främja en rak genomgående stam.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-shirasawanum ‘Aureum’, gulbladig solfjäderslönn

Zon I–III (–IV). Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. Långsamtväxande liten buske/träd med 

vackert och dekorativt bladverk i lysande limegult. Blommorna är ceriseröda och 

står i mycket fin kontrast till det uppsprickande bladverket. Utvecklas bäst i skyddat 

halvskuggigt läge i en humusrik, väldränerad jord. Undvik tung lerjord samt starkt 

solexponerade lägen. Ett elegant träd för finsmakaren.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

solitär  4x kl 60-70 

solitär  4x kl 70-80 

solitär  5x kl 80-100 

solitär  5x kl 100-125 

solitär  6x kl 125-150 

Acer

Forts. ACER Kvalitet Storlek

Silverlönnen tål till skillnad från 

de flesta andra lönnar både kom-

pakterad och vatten sjuk jord.
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-tataricum fk FalUn E, rysk lönn

Zon I–V (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 5–7 m, bredd 5–6 m. Litet träd 

eller stor buske med oregelbundet växtsätt. Skiljer sig från ginnalalönnen då grenarna är 

något mer samlade i kronans yttre delar. Ett bra alternativ till ginnalalönnen i zon III och 

uppåt. Vackra röda höstfärger. Mycket anspråkslöst, tork- och vindtåligt. Passar bäst i 

buskage samt naturlika planteringar men bör även provas i stadsmiljö där utrymmet kan 

tillgodoses. Frökällan från Falun har ett något enhetligare växtsätt, friskare bladverk och 

god härdighet. 

busk co

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

solitär  2x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

högstam 3x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

-tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E, ginnalalönn

Zon I–V (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 7–9 m, bredd 5–6 m. Mindre träd 

eller större buske med oregelbunden, brett vasformad luftig krona som på hösten får 

intensiva höstfärger i rött och gult. Anspråkslös. Blir sällan vacker som stamträd pga 

dess oregelbundna växtsätt. Fungerar bäst som solitärbuske eller i buskage. E-märkt 

ginnalalönn garanterar artäkthet, dvs att du får en ginnalalönn och inte en rysk lönn 

vilket annars kan förekomma. Invintrar tidigare än ospecificerade frökällor och har en god 

härdighet med intensivt röda höstfärger. 

häck 50-80

busk co

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

solitär  2x kl 100-125 

solitär  2x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

-tegmentosum fk JoUtsa, manchurisk strimlönn

Zon I–IV. Höjd 3–6 m, bredd 3–4 m. En vackert vitstrimmig strimlönn som utvecklar en 

brett vasformad krona. Bladen är 3–5 flikade 10–18 cm långa och färgas vackert gula 

om hösten. Trivs allra bäst på mullrika och fuktiga jordar. Ett trädgårdssmycke som bör 

stå skyddat och får finast växtsätt i svala och halvskuggiga miljöer men fungerar bra 

även i sol så länge läget är friskt. Kan med framgång användas som undervegetation i 

uppvuxna parkmiljöer.

ungträd co 150-200 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-zoeschense ‘Annae’, dansk lönn

Zon I–III. Höjd 8–10 m, bredd 7-8 m. Ett litet och bredkronigt träd. En tidig förgrening 

ger mycket täta individer. Bladen slår ut i purpur för att sedan övergå i vackert mörkt 

grönglänsande blad, om hösten färgas dessa smörgula. Trädet är en korsning mellan 

naverlönnen (A. campestre) och italiensk lönn (A. cappadocicum ssp. lobelii) och bladen 

påminner om naverlönnens men med djupare inflikning och spetsigare tandning. ’Annae’ 

är en mycket användbar klon som både är värmegynnad och torktålig och därför ett 

intressant träd för innerstadsmiljöer. Får bäst utveckling i full sol men klarar även en del 

skugga. Ett välkomnat komplement varhelst där små torktåliga träd önskas.

solitär  3x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. ACER Kvalitet Storlek
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TRÄD OCH BUSKAR

-carnea ‘Briotii’, rödblommig hästkastanj

Zon I–III. Höjd 10–12 m, bredd 8–10 m. Medelstort, vackert solitärträd med utbredd krona. 

Blommar med lysande röda blommor i maj-juni. Tacksamt träd för frisk parkmark i 

näringsrik jord.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-flava, gulblommig hästkastanj

Zon I–IV. Höjd 12–15 m, bredd 8–10 m. Medelstort träd eller stor solitärbuske med mycket 

dekorativt bladverk. Arten blommar vackert med gula blommor i maj-juni och får därefter 

de karak täristiska hästkastanjerna, dock med släta höljen. Arten bildar med tiden en 

rundad, skärmlik krona. Skall vara rotäkta för att förhindra rotskott. Trivs bäst i lucker 

fuktig jordmån. Små erfarenheter av detta träd i Sverige och därför för tidigt för att uttala 

sig om dess motståndskraft mot ”blödarsjuka”

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-hippocastanum, hästkastanj

Zon I–IV (–V). Höjd 15–20 m, bredd 10–12 m. Stor och bred krona. Kräver god tillgång på 

vatten för bästa utveckling. Ett mycket värdefullt träd som ger ett exotiskt intryck med 

sin fantastiska blomning. Trädet ger en mycket djup skugga. Undvik att placera trädet så 

att de stora frukterna trillar ner över bänkar och bilar.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-hippocastanum ‘Baumannii’, dubbelblommande hästkastanj

Zon I–III (–IV). Höjd 12–15 m, bredd 8–10 m. Rundad, regelbunden krona. Sterila vita, fyllda 

blommor som inte sätter frukt. Har ett mer upprättväxande sätt jämfört med den rena 

arten. Mycket användbar intill parkeringar och ställen där mycket folk vistas då inga 

frukter riskerar att trilla ner. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

Aesculus

Kvalitet Storlek

Den dubbelblommande häst kastanjen är steril och 

bildar därför inga ned fallande kastanjer. Den blir 

dessutom inte lika stor som vanlig hästkastanj.

En rad skadegörare har på senare tid drabbat våra hästkastanjer, främst den vit-

blommande, men även andra arter/sorter drabbas tille xempel de rödblommiga. 

De flesta är mest förfulande såsom  kastanje blad bränna (Guignardia aesculi) och 

kastanjemal (Cameraria ohridella), men ”blödarsjuka” (Pseudo monas syringae pv. 

aesculi) kan snabbt ta död på  träden. 

Idag finns inga direkta rekommendationer kring hur du bäst undviker ”blödarsjukan”. 

Vi rekommenderar därför att ej stressa träden. Det görs genom att tillgodogöra deras 

behov av friska och näringsrika jordar, att sparsamt plantera nya hästkastanjer, och då 

endast på för arterna optimala växtplatser.

AESCULUS
Hästkastanjer känns lätt igen på de 5–7fingrade, oftast mycket stora bladen 
och de imponerande blomställningarna. De har inga extrema ståndortskrav 
men god vattentillgång är A och O och näringsrika jordar ger ofta bättre 
resultat. Bruna bladkanter är ett tydligt och vanligt tecken på vattenstress. 
Beskärning är oftast inte nödvändig och  träden är generellt dåliga på att  
valla över beskärningsskador.
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-parviflora, småblommig hästkastanj

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 3–4 m. Bredväxande och något rotskottskjutande buske 

med mycket gracila, upprätta och vackra blommor som slår ut sent (juli-augusti) och 

förlänger blomningssäsongen. De uppskattas av såväl människor som insekter och har en 

förnämlig doft. Klart intressant solitärbuske med tanke på dess sena blomning. Trivs bäst 

i lucker, fuktig jord. En växt som förtjänar att användas mer.

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

-altissima, gudaträd

Zon I. Höjd 12–15 m, bredd 10–12 m. Exotiskt träd med gles, vid kronbyggnad. Kräver 

varm och skyddad växtplats och klarar stadsmiljö mycket bra. De uppemot 80 cm långa, 

parbladiga bladen ger ett exotiskt intryck. Klarar väl av beskärning, vilket kan behövas 

för att undvika att grenar fläker sig. Ger en behaglig skugga över uteserveringar, små 

torg och liknande. Träd under 16–18 har ofta en gles och spenslig krona. Gudaträdet är ett 

pionjärträd som villigt frösår sig på varma platser och på störda marker, något som bör 

tas i beaktning vid användning i hårdgjord miljö.

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-cordata, italiensk al

Zon I–II. Höjd 12–15 m, bredd 6–8 m. Pyramidialt växtsätt med genomgående mörk stam. 

Anspråkslöst träd som fungerar bra i torra och magra jordar, även i hårdgjorda ytor. Bör 

ej planteras i allt för fuktig miljö, detta försämrar dess härdighet. Bladen är hjärtlika och 

läderartade och sitter ofta kvar på trädet en bit in i december då det står i stadsmiljö. 

Trädet klarar vindutsatta lägen bra. Ett utmärkt stadsträd i Sveriges södra delar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-glutinosa fk Fyris E, klibbal

Zon I–V. Höjd 12–15 (–20)m, bredd 6–8 m. Snabbväxande träd med mörk stam och som 

ofta får rikligt med stubbskott. Trivs bäst i fuktiga jordar och klarar av riktigt extrema 

ståndorter varför den rekommenderas som amträd på störda jordar eller som lähäck. 

Trädets krona blir betydligt vackrare och bredare då den planteras fristående. Planteras 

sen höst eller på våren. Alar är känsliga för förflyttningar i nord-sydlig riktning och 

proveniensen är därför mycket viktig. E-plantan är utvald från frökällor som lämpar sig 

för södra och mellersta Sverige. 

häck 40-60

häck 60-100

häck 80-120

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

AILANTHUS

Forts. AESCULUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

ALNUS
Ett släkte med vanligtvis sol och fuktälskande buskar och framförallt 
träd. Gemensamt för dem är att de fungerar i symbios med kväve
fixerande  bakterier på rötterna. Näringen behöver därför inte dras 
tillbaka på hösten utan bladen släpps gröna sent på hösten. Alarna 
är mycket anspråkslösa och många av dem klarar de mest extrema 
ståndorterna såsom i stående vatten eller på mycket styv lera.

Flik- och gulbladiga alar

De inhemska alarna, Alnus incana och 

Alnus glutinosa, finns i en rad olika 

former, både gul- och flik bladiga kulti-

varer. Dessa ger i många fall ett mer 

ljust, skirt och luftigt uttryck jämfört 

med de rena arterna men har i övrigt 

ståndorts krav likt respektive art. Deras 

ten dens att skjuta rotskott (A. incana) 

eller stubb- och stamskott (A. glutinosa) 

bör betänkas vid projektering.
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-glutinosa ‘Laciniata’, flikbladig klibbal 

Zon I–III. Höjd 15–17 m, bredd 6–8 m. Ett i ungdomen snabbväxande träd som håller sig 

smalkronigt men som äldre breder ut sig något. Bladen är mindre till storlek jämfört med 

ren klibbal och inskurna, dock inte lika djupt som hos A. incana ’Laciniata’. Trädet ger en 

skir grönska som kan jämföras med den hos björken. Sorten utvecklar en genomgående 

stam med korta sidogrenar och kräver därför lite skötsel efter etablering. Ett intressant 

inslag och lite udda träd både som solitär och som stamträd.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-incana ‘Aurea’, gul gråal

Zon I–IV. Höjd 5–7 m, bredd 5–6 m. Ett prisbelönat litet träd/stor buske som med ljust 

gul-gröna blad ger vacker kontrastverkan mot annan grönska. Blir gärna flerstammig, 

långsamväxande. Ettårsveden får vacker röd-gul färg under hela vintersäsongen.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-incana fk DeJe E, gråal

Zon I–VII (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 12–15 m, bredd 5–7 m. 

Snabbväxande träd med konisk, relativt smal krona. Har en silvergrå, slät stam och grovt 

sågade, något gråaktiga blad. Trädet skjuter rotskott så var försiktig med att plantera 

trädet i hårdgjorda ytor. Det tål dock både salt och förorenad luft. Sen höstplantering 

eller vårplantering. Föredrar något torrare och något magrare ståndorter jämfört med A. 

glutinosa. E-plantan är en starkväxande och enhetlig typ med säkerställd proveniens som 

passar för svenska förhållanden. 

häck 40-60

häck 60-100

häck 80-120

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-incana ‘Laciniata’, flikbladig gråal

Zon I–VI. Höjd 9–12 m, bredd 5–6 m. Genomgående stam med något hängande 

sidogrenar. Bladen är tydligt flikiga vilket ger trädet ett luftigt intryck. Framförallt använt i 

parksammanhang, men som på senare tid visat sig fungera bra även i hårdgjord miljö, har 

dock tendens till rotskott. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

Alnus x spaethii ’Späth’, berlineral - Ny i sortimentet!

Zon I-III (IV), Höjd 15-20 m, bredd 8–10 m. En hybrid mellan Alnus japonica och Alnus 

subcordata som blev upptäckt i Späths arboretum (Berlin) i början på 1900 talet. En 

frisk al som utvecklar en konisk krona som med tiden blir lite mer oregelbunden. Bladen 

är lansettformade (ca 15 cm långa med sågtandad bladkant), grönt glänsande, som vid 

utspring har en svagt rodnande färg. Berlineralen klarar de flesta markförhållanden och är 

både värmetålig och saltresistent. Ett utmärkt träd för stadsmiljö och hårdgjorda ytor.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

Alnus

Forts. ALNUS Kvalitet Storlek
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-alnifolia fk alVDal E, bärhäggmispel

Zon I–IV. Höjd 2,5 m, bredd 1,5 m. En rundad och upprätt buske som är användbar i 

klippta och friväxande häckar, buskage samt i lähäckar. Fk Alvdal E är en enhetlig typ 

med rent gul höstfärg och säker proveniens. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-175 

-arborea ‘Robin Hill’, storblommig häggmispel

Zon I–III. Höjd 5–6 m, bredd 3–4 m. En sort som framförallt lämpar sig som mindre 

träd. Sorten bildar en upprätt och smal krona, men breddar sig något med åldern. 

Blomknopparna är först svagt rosa för att senare övergå i vitt. Bladen får de för släktet 

karaktäristiskt vackra höstfärgerna i gult och rött. Vi har observerat att ’Robin Hill’ inte 

drabbas av mjöldagg i samma utsträckning som A. lamarckii.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-laevis ‘Ballerina’, kopparhäggmispel

Zon I–IV. Höjd 5–6 m, bredd 4–5 m. Litet träd med luftig uppåt strävande krona. Sorten 

får en mer sammanhållen krona jämfört med A. lamarckii men med tiden faller grenarna 

ut något. Får större vita blommor jämfört med A. lamarckii. Dovt röda höstfärger. Ett bra 

alternativ där små träd önskas.

högstam 3x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-laevis fk Bäcklösa E, kopparhäggmispel

Zon I–IV (–V). Höjd 4–6 m, bredd 3–5 m. Medelstor buske med rundat växtsätt. Nya skott 

är vackert kopparfärgade, likt bladutspringet som inträffar parallellt med en överdådig 

blomning i maj. Lysande orange höstfärg. Har ett jämnare växtsätt jämfört med A. 

lamarckii och passar därför bättre som solitär. E-plantan garanterar en rotäkta buske och 

problem med rot- och stambasskott från grundstam undviks.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-175 

solitär co/kl 175-200 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

Kvalitet Storlek

 ’Robin Hill’ lamarckii laevis alnifolia spicata

Ill
.: 
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Mjöldagg på Amelanchier

Under de senaste åren har vi sett att 

häggmisplarna i varierande grad drabbas 

av mjöldagg, en sjukdom som sänker 

prydnadsvärdena och försvagar tillväxten. 

Än så länge har endast A. lamarckii mist 

sin E-status, men övriga häggmisplar kan 

även drabbas i varierande grad.  

AMELANCHIER
Häggmisplarna hör till våra mest älskade buskar. Släktet  innehåller 
buskar eller mindre träd med måttliga ståndortskrav. Klarar allt 
från ler till sand jordar men trivs bäst på svala växtplatser i friska 
och mullrika jordar med gott om rot utrymme, gärna med visst 
kalk innehåll. Gemensamt för dem är deras rika blomning i vitt på 
våren, de blåbärslika och välsmakande bären under hög sommaren 
och de sprakande höstfärgerna.
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-lamarckii fk UltUna, prakthäggmispel

Zon I–V. Höjd 5–6 m, bredd 4–5 m. Stor vasformad buske/litet träd. Vacker blomning i vitt 

i samband med kopparfärgat bladutspring. Får lysande höstfärger. En given solitär som 

även passar som friväxande och klippt häck. Uppstammade exemplar är ypperliga träd 

för trånga utrymmen. Anspråkslös och tålig men har på senare tid visat sig få angrepp av 

mjöldagg. 

Amelanchier lamarckii fk Ultuna E har på grund av ovan nämnda angrepp av mjöldagg 

förlorat sin E-status.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-spicata fk FalUn E, häggmispel

Zon I–VII. Höjd 3–5 (–7) m, bredd 1,2–2 (–3) m. Tät smalvuxen buske med upprätt växtsätt. 

Grått bladustpring i samband med blomning. Höstfärger i gult. Sprider sig sakta utåt med 

rotskott och kan bli bredare än angiven bredd, vilket är viktigt att ta i beaktning. Mycket 

härdig och anspråkslös vad gäller jordkrav. Bra häckväxt till smala friväxande häckar. 

E-typen är mer enhetlig än arten och har god härdighet med svensk proveniens från 

Falun. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

-elata, parkaralia

Zon I–III. Höjd 3–5 m, bredd 2–4 m. Solitärbuske med få kraftiga och utpräglat upprätta 

huvudgrenar som är klädda med taggar. De dubbelt parbladiga bladen kan bli uppemot 

70 cm långa! Blommar i september med stora gräddvita blomställningar. Vill ha fuktig, 

näringsrik och gärna mullrik jord i sol till något halvskuggigt läge. Användbar som solitär 

eller som överståndare i lägre planteringar.

co/kl 80-100 

co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-melanocarpa Glorie® E (’Elisabeth’pBr), svartaronia

Zon I–V(–VI). Höjd 0,6–0,8 m. Bredd 0,4–0,5 m. c/c 40–50 cm. En lägre och kompaktare 

aronia jämfört med ’Hugin’. Sorten har ett grönt glänsande bladverk som om hösten 

skiftar i orange till lackrött. Skotten är kortare och styvare och växtsättet är tätare än hos 

’Hugin’, vilket gör att den täcker marken bättre. Vita blommor i maj och senare svarta, 

blanka frukter. Bör odlas i soliga lägen för att bli tät och fin, men klarar såväl lätta som 

tyngre jordar. Ett välkommet nytillskott i sortimentet av lägre, marktäckande buskar. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-melanocarpa ‘Hugin’ E, liten svartaronia

Zon I–VI. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 0,8–1,5 m. c/c 50–70 cm. Oftast en ganska låg 

marktäckande buske med vacker blomning och blanka, svarta bär om hösten. Var 

dock medveten om att ’Hugin’ kan bli upp till 1,5 m hög. Är ståndorten torr och jorden 

kompakterad så blir etableringen ofta trög vilket ger ogräs möjlighet att tränga in. 

Vi rekommenderar sorten Glorie framför ’Hugin’ i buskplanteringar då den har bättre 

täckande förmåga. ’Hugin’ är med sina många prydnadsvärden utmärkt som accentväxt 

bland lägre marktäckande växter.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 2 l

busk co 3,5 l

Amelanchier

Forts. AMELANCHIER Kvalitet Storlek

ARALIA

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

ARONIA
En elegant något rundad buske med relativt små ståndortskrav men med 
bäst utveckling på friska, näringsrika och något sura jordar i full sol. Rikligt 
blommande med vita blommor i majjuni arrangerande i klasar. Dessa 
efterföljs av svarta näringsrika bär lämpliga för bl a saft och marmelad. 
Aronians höst färger går i sprakande gult och rött. Lämpliga att använda i 
grupper likväl som accenter i större perennplanteringar.

Aronia melanocarpa Glorie E 

fungerar tillfredställande som 

marktäckande buske men 

måste då etableringsbeskäras 

för att bli tillräckligt tät.
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-prunifolia fk Västeråker e, slånaronia

Zon I–V (–VI). Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Mellanstor luftig buske med 

vackert blanka, gröna blad som färgas i eldiga toner om hösten. Vita blommor och ätliga, 

svarta bär som innehåller mycket färgämne. Bör etableringsbeskäras för att bli tätare. 

Lämplig till blandade buskage och friväxande häckar där utrymme ges. Kombineras till 

fördel med marktäckare då den kan bli något gles nedtill. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-buxifolia ‘Nana’, liten buxbomsberberis

Zon I–III. Höjd 0,3–0,5 m, bredd 0,4–0,7 m. c/c 40–60 cm. En söt liten vintergrön buske 

som kan liknas vid en buxbom med taggar. Blommar med livligt gula blommor i maj som 

följs av blålila frukter. Läderartade, blankt gröna blad som sitter kvar under vintern. Trivs i 

soliga lägen på lätta jordar. Kan vara ett alternativ till buxbom för låga infattningshäckar 

där det inte är för skuggigt. 

co 2 l 15-20 

co 2 l 20-25 

-candidula, silverberberis

Zon I–III. Höjd 0,8–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 50–70 cm. En bollik buske med blanka, smala 

blad med silvervita bladundersidor. En städsegrön buske med mycket symmetrisk form 

helt utan beskärning. Vacker som solitär, i grupper eller som friväxande häck.

co 2 l 25-30 

-julianae, långbladig berberis

Zon I–II. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. En rund till äggrund buske med 

städsegrönt blankt och tornigt bladverk. Smörgula blommor på våren. En del av bladen 

färgas under vintern läckert illröda. Fin som solitär eller i grupper där formen kommer till 

sin rätt.

co 2 l 30-40 

-’Jytte’, silverberberis

Zon I–III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60–70 cm. En låg, klotformad buske med lätt upprätt 

växtsätt. Vackert grönglänsande, vintergröna blad med silvrig undersida. Till grupper eller 

som solitär på torra jordar med låg kalkhalt. 

co 2 l 25-30 

-thunbergii ‘Atropurpurea Nana’, röd klotberberis

Zon I–V. Höjd 0,4–0,7 m, bredd 0,5–0,6 m. c/c 20–25 cm. En liten dvärgform som passar 

utmärkt i stenpartier eller där en färgklick önskas. Lämplig som låg infattningshäck men 

kan komma att resa sig något om den planteras för tätt.

co 2 l 20-25 

-thunbergii ‘Atropurpurea’, röd klotberberis

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 60–80 cm. I princip lik arten men skiljer sig 

distinkt från denna med sitt vackert mörkröda bladverk. En effektskapande buske som 

är vacker i kontrast till ljus bladiga växter och som fungerar bra som friväxande likväl som 

klippt till häck. Kan ibland drabbas av mjöldagg, framförallt planterad på torr ståndort, 

men är jorden frisk syns sällan angripna plantor.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co

-thunbergii, häckberberis

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 60–80 cm. En buske med slanka överhängande 

rödbruna skott. Vanlig och tacksam häckväxt som gör sig fint även som solitär eller i 

grupp, gärna i kontrast till någon mörkbladig sort. Läckert röda frukter som uppskattas 

av småfåglar.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co

-thunbergii ’Red Chief’, röd häckberberis

Zon I–V. Höjd 1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm. En lika bred som hög buske med mörka 

blad och läckra rödaktiga stammar. Bladen är något smalare än hos ’Atropurpurea’ och 

växtsättet är något striktare vilket gör den till en bra solitär.

co 3,5 l 30-40 

-thunbergii ‘Aurea’, guldberberis

Zon I–IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm. Påminner mycket om arten men 

skiljer sig genom sitt gula till limegula bladverk. 

co 2 l 15-20 

co 2 l 20-25 

Forts. ARONIA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

BERBERIS
Ett mycket användbart släkte som fått oförtjänt dåligt rykte på grund av 
 mass användning under 70 och 80talet. Ett av våra mest anspråkslösa växtslag 
beträffande ståndort. Läget bör dock vara soligt. Inom släktet finns en rad 
olika växtformer med varierande bladfärg och bladstruktur. Gemensamt för 
dem alla är att de är försedda med sylvassa tornar, undvik därför att anlägga 
buskage bredare än att du kan komma åt att rensa eller klippa. 
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-thunbergii Bonanza GolD (’Bogozam’pBr), gul dvärgberberis

Zon I–III (–IV). Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,4–0,6 m. c/c 30 cm. En av de bästa gulbladiga 

dvärgformerna som behåller den gula färgen bra under säsong. Unga skott är något 

rödaktiga vilket står sig mycket bra i kontrast till bladverket. Rekommenderas tillsammans 

med ’Atropurpurea Nana’ för ett effektfullt och inte minst lekfullt intryck.

co 2 l 15-20 

co 2 l 20-25 

-thunbergii ‘Rose Glow’, brokberberis

Zon I–IV (–V). Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 50–60 cm. En sort som framförallt skiljer sig 

från ’Atropurpurea’ då de mörkröda bladen är marmorerade med rosa fält vilket ger ett 

brokigt och något ljusare intryck.

co 3,5 l 30-40 

-verruculosa, vårtberberis

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm. En nästan helt rund, tät buske med 

städsegrönt, blankglänsande taggigt bladverk. Mycket fin som solitär eller i grupper. 

Utmärkt till att skapa en helt tät, jämn och i princip skötselfri häck på drygt en meter.

co 2 l 25-30 

-albosinensis (syn. utilis var. alboniensis), kopparbjörk

Zon I–IV. Höjd 12–15 m, bredd 5–6 m. Vackert solitärträd med orange-röd till kopparfärgad 

näver som flagnar. Friskt grönt bladverk med gul höstfärg. Har i ungdomen ett smalt 

och spetsigt växtsätt men får med tiden en mer oregelbunden rundad krona. Växer 

tillfredsställande på de flesta jordar. Klarar både högt och lågt pH. Vindkänslig.

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-albosinensis ‘Fascination’ (syn. utilis var. alboniensis)

Zon I–III (–IV). Höjd 6–10 m, bredd 4–6 m. Vackert stamträd med upprätt och smalt 

pyramidalt växtsätt som ung, men som breder ut sig något med åldern. Liknar 

kopparbjörken men får i regel en ljusare rosa stamfärg. Ståndort likt arten.

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Berberis

Forts. BERBERIS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

BETULA
Ett stort släkte med många användbara arter och sorter, såväl utpräglade 
pionjär växter som arter med semipionjär karaktär. Björkarna kräver i 
regel mycket ljus och blir sällan långlivade. I gengäld är de snabbväxande, 
tåliga och robusta. De flesta av de här presenterade björkarna har 
låga ståndortskrav och många användningsområden. Skir grönska vid 
bladutspringet och vackert guldgula höstfärger. Tillhör liksom lönnarna de 
blödande träden och bör, om nödvändigt, beskäras under sensommaren. 
Vår eller sen höstplantering (efter 15 november) rekommenderas, så vida 
inte krukodlat material eller björkar företablerade i AirPot används. Nedan 
listas ett urval av de arter och sorter som finns att tillgå. 

Vid fröförökad björk är det 

viktigt med rätt proveniens! 

Är det de vita stammarna 

på björken som eftersträvas 

väljs en sort, t ex B. p. ’Tristis’ 

eller B. utilis. var. jaquemontii 

’Doorenbos’.
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-ermanii, kamtjatkabjörk

Zon I–VII. Höjd 10–12 m, bredd 8–10 m. Karaktärsträd med sin iögonfallande vackra bark, 

i ungdomen ljusbrun, senare övergående till gräddvit-rosa. Får ofta en kort huvudstam 

varifrån trädet grenar sig och det passar därför bäst i parkmiljö. Ståndortsmässigt klarar 

den det mesta utom riktigt våta jordar.  

Sorten’Blush’ blir något mindre än arten (höjd 8–10 m, bredd 6–8 m) och får en mer rosa-

färgad stam. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-nigra, svartbjörk 

Zon I–II. Höjd 10–15 m, bredd 3–5 (–6) m. Ett uppseende väckande litet träd vars stora 

behållning ligger i den spekakulärt flagnande barken. I stora sjok flagnar barken i allt 

från vitt till rött och svart, mycket vackert! Kronan består ofta av många tunna kvistar, 

som under säsong kläs med friskt grönglänsande blad. Om hösten färgas kronan i 

lysande smörgula färger innan bladen faller och blottar den något risiga kronan. För bäst 

utveckling bör svartbjörken planteras i fuktiga men väldränerade jordar på varma lägen i 

full sol.

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-pendula ‘Crispa’, flikbladig björk

Zon I–VI. Höjd 20–25 m, bredd 8–12 m. Flikbladig sort av vårtbjörk med sirlig grönska, 

skiljs från sorten ’Dalecarlica’ då denna har grundare flikar och större andel bladskiva. 

Under denna rubrik saluförs dock flera olika kloner med flikiga blad. Tidigare felaktigt 

saluförd som just ’Dalecarlica’.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. BETULA Kvalitet Storlek
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  B pendula ’julita’ E             B albonensis          B ermanii                         B pendula ’ Tristis’                 B nigra B utlilis var. jaquemonii 

’Doorenbos’
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-pendula ‘Dalecarlica’ E, ornäsbjörk

Zon I–VII. Höjd 20–25 m, bredd 8–12 m. Den äkta ornäsbjörken som härstammar från Lilla 

Ornäs i Dalarna. Äkta ornäsbjörk har inte funnits i handeln på över 30 år utan istället 

har flera andra kloner, bl a ’Crispa’ i god tro sålts under namnet ’Dalecarlica’. Nu har 

E-gruppen tagit fram förökningsmaterial som härstammar från den äkta ornäsbjörken. 

Karaktäristisk genom sin tidiga förgrening och det gracilt flikade bladverket, med djupare 

flikar och mindre andel bladskiva än t ex ’Crispa’. De yttersta skotten är hängande. Ett 

mycket vackert träd med anrik historia. Sorten avger inget pollen och orsakar därför 

inget obehag för allergiker. Det råder brist på ’Dalecarlica’ E i större storlekar. För att 

försäkra dig om att få träd i större storlekar kan det vara bra att vara ute i god tid!

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-pendula fk JUlita E, vårtbjörk

Zon I–IV. Höjd 18–20 (–25) m, bredd 8–12 m. Stort luftigt pionjärträd med vacker vit stam. 

Vårtbjörken är vindtålig och klarar de flesta markförhållanden. På riktigt våta jordar 

passar dock glasbjörk bättre. I gatumiljö krävs väl tilltagna växtbäddar för tillfredställande 

resultat. En enhetlig frökälla som passar i parkmiljö såväl som mer urbana sammanhang, 

särskilt i norra Sverige. Då vårtbjörken är ett utpräglat pionjärträd kräver det mycket ljus 

och blir sällan äldre än 120 år. Julita har ett relativt smalt växtsätt med rak, genomgående 

stam och gracila grenar som hänger lätt utåt. Utvald ur ett vilt bestånd på Julita gård 

i Södermanland. Fk Julita E har en proveniens som gör att den passar bäst i södra och 

mellersta Sverige.

häck 40-60

häck 60-100

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

stambusk  4x kl 400-500 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-pendula ‘Tristis’, hängbjörk

Zon I–V. Höjd 15–20 m, bredd 6–8 m. En av våra mest älskade kultivarer av vårtbjörk med 

sina långa hängande skott. Träd av sorten blir smalt upprätta individer, som med tiden 

breddar sig något. De kraftigt hängande skotten ger ’Tristis’ ett mjukt böljande intryck, 

speciellt när vinden leker i kronan. Ett i övrigt vindtåligt träd med ståndortspreferenser 

likt arten. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-pendula ‘Youngii’, tårbjörk

Zon I–V. Höjd 5–7 m, bredd 4–7 m. Ett litet och extremt hängande träd som i princip 

behöver bindas upp för att höjas. Lämplig till mindre utrymmen. Ett karaktärsträd som 

passar bra i t ex kyrko   gårds miljö.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Betula

Forts. BETULA Kvalitet Storlek

För södra Sverige upp till och med Mälardalen 

rekommenderar vi fk Julita e. Från mellersta 

Sverige upp till norra Sverige finns frökällor av 

bättre pro veniens, kontakta oss för rådgivning.
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-pubescens, glasbjörk

Zon I–VII. Höjd 20–25 m, bredd 8–10 m. Mer upprättväxande och mindre gracil än 

vårtbjörken då den saknar de hängande skottspetsarna. Stammen behåller sin vita färg 

och spricker inte upp lika mycket som vårtbjörken. Växer naturligt i fuktiga marker. Ett 

typiskt pionjärträd, vilket bl a innebär att trädet är relativt kortlivat. Är tillsammans med 

vårtbjörken lämpliga att använda som amträd eller i naturlika planteringar.

häck 40-60

häck 60-100

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-utilis ssp. jacquemontii ‘Doorenbos’, himalayabjörk

Zon I–III. Höjd 12–15 m, bredd 6–8 m. Den kritvita stammen och det glänsande mörkt 

gröna bladverket gör denna björk till något extra. Som flerstammig är den ännu vackrare. 

Föredrar svagt sur jord och kräver bättre tillgång till vatten jämfört med de andra 

björkarna. En fördel jämfört med våra inhemska björkar är att de sällan drabbas av 

svampangrepp vilket leder till för tidigt bladfall. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-alternifolia, sommarbuddleja

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–4 m. Sommarblommande buske med starkt överhängande 

grenar och doftande, ljust lila blommor i klasar, sittande längs fjolårsskotten och 

ej i topparna som hos B. davidii. Bladen är smalare än hos syrenbuddlejan. Då den 

blommar på fjolårsskotten bör den ej skäras ner. Föredrar varma, soliga växtplatser på 

väldränerade trädgårdsjordar, gärna åt det kalkrika hållet. Växer bäst i inlandsklimat. 

Passar som solitär eller i mindre grupper. 

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-davidii ‘Black Knight’, syrenbuddleja

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. Mörkvioletta till rödsvarta blommor i upp till 30 cm 

långa blomställningar. 

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-davidii ‘Ile de France’, syrenbuddleja

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. Brett och kraftigt växtsätt, med mörkt rödvioletta 

blommor med orangegult öga. Mycket stora blommor, upp till 50 cm långa. 

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-davidii nanho BlUe (’Nanho Petite Indigo’), syrenbuddleja

Zon I–II. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,2–1,6 m. Lågt och kompakt växtsätt med silverskimrande 

blad. Mycket rikblommig med ljust blålila blommor i 12–15 cm långa blomställningar.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

Forts. BETULA Kvalitet Storlek

BUDDLEJA
Kvalitet Storlek
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-Buddleja davidii nanho pUrple (’Nanho Petite Purple’)

Zon I–II. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,2–1,8 m. Har silveraktiga blad och lägre och kompaktare 

växtsätt än de andra sorterna. Blommar rikt med ljust blå blommor i 15–25 cm långa 

blomställningar.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-davidii ‘Pink Delight’, syrenbuddleja

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 1,7–2,2 m. Rosa till gammelrosa blommor i stora, upp till 30 

cm långa klasar. Mycket rikblommande och börjar blomma något tidigare än de andra 

sorterna. Anses vara den bästa rosa sorten.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-davidii ‘White Profusion’, syrenbuddleja

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 1,7–2,2 m. Anses som den bästa vita sorten. Blommar med 

rent vita, ca 30 cm långa blomklasar.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-’Lochinch’, syrenbuddleja

Zon I–II. Höjd 1,4–1,8 m, bredd 1,5–2 m. En annorlunda sort med ljust blålila blommor och 

orangegult öga. Mycket blomrik buske med ett kraftigt och ganska tätt växtsätt. Fryser 

ofta ner helt men återhämtar sig snabbt påföljande säsong utan att det går nämnvärt ut 

över blomningen. 

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-microphylla ‘Faulkner’, buxbom

Zon I–IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 30–50 cm. Härdig bux bom med mörkt blanka 

läderartade blad. Bladen har en oöver träffad lyster som tillsammans med härdigheten har 

gjort denna sort mycket populär, särskilt i zon III–IV. Passar till häck och form klippning. 

Anses av vissa vara den finaste sorten för klot. Får ofta en något brungul bladfärg på 

vårvintern.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

Forts. BUDDLEJA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Buddleja

BUXUS
Släktet buxbom representeras i Sverige endast av två arter, varav endast den 
ena har fått genomslag. Buxbom är tåliga buskar som klarar de flesta jordar, 
bara de inte är för torra. Buxbomen växer bäst på näringsrika leror med hög 
kalkhalt och är skuggtåliga arter men klarar även soliga lägen, dock med risk 
för vinterskador. Både blommor och frukter är oansenliga.

Buxbomsjuka

Det är numera vida känt att buxbom, en av våra mest 

använda och älskade växter för användning till låga infatt-

ningshäckar och dylikt drabbas av  svampsjukdomar, av 

vilka svampen Cylindrocladium buxicola är mest förödande. 

Sjukdomen leder till att blad och skott vissnar och dör, på 

sikt dör även drabbade plantor. Symptomen visar sig som 

bladfläckar, rot- och grenröta och sot, ofta föranledda av 

brunsvarta fläckar på bladen.

Idag finns ingen effektiv bekämpning mot buxbomssjukan. 

Det har dock noterats att kontinuerliga gödselgivor hjälper 

buxbomen att bryta nytt efter bladfall, även om arbetet  

är ett i motvind. Vi avråder i dagläget därför för plantering 

av buxbom. 

Möjliga ersättare för buxbom har diskuterats länge och 

många har provats med varierande resultat. 

De vi tror på och därför vill rekommendera är följande: 

Berberis buxifolia ’Nana’, zon I–III

Ribes alpinum ’Schmidt’, zon I–VIII

Taxus baccata ’Renke’s Kleiner Grüner’, zon I–II (se Barrväxter)

T. cuspidata ’Leskov’, zon I–V (se Barrväxter)

T. cuspidata ’Nana’, zon I–V (se Barrväxter)

Teucrium x lucidrys, zon I (se Perenner)

Thuja occidentalis lågväxande sorter såsom ’Danica’, zon 

I–V (se Barrväxter)

Det bör dock nämnas att samtliga ersättare i regel innebär 

högre  skötselinsatser, främst fler beskärningstillfällen per 

säsong. Vi kommer fortfarande saluföra buxbom i begränsad 

utsträckning men det går i dagsläget tyvärr inte att 

garantera att materialet är sjukdomsfritt. 

Syrenbuddleja blommar på årsskotten och blommar rikligare om den beskärs 

hårt på våren. Den kan komma att fröså sig något på varma och torra 

växtplatser.
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-arborescens, häckkaragan (syn. sibirisk ärtbuske)

Zon I–VIII. Höjd 3–5 m, bredd 3–4 m. Brett upprätt buske med olivgröna – gyllene 

stammar, parbladiga matta blad och gula blommor i maj. Mycket tålig och klarar salt, 

torka, vind, stadsmiljö och dåliga jordar. Sol-halvskugga. Som solitär, till klippta eller 

friväxande häckar, buskage och läplanteringar. Bra längs med saltade vägar eller i 

saltstänkta kustområden. Kan drabbas av mjöldagg, särskilt på torrare jordar.

häck 40-65

häck 65-100

busk

busk co 3,5 l

-arborescens ‘Lorbergii’, fjäderkaragan

Zon I–VII. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. Upprätt buske/mindre träd med gracilt, något 

hängande växtsätt. Djupt finflikade blad. För mindre anläggningar.

busk co 5 l

stam co 100-120 

-arborescens ‘Pendula’, hängkaragan

Zon I–VI. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1–1,5 (–2) m. Toppympad med kraftigt hängande grenar. 

Gula, doftande blommor i maj. Det är viktigt att avlägsna eventuella rot- och stamskott 

som annars kan ta över och konkurrera ut den inympade sorten. 

stam co 100-120 

-arborescens ‘Walker’, hängfjäderkaragan

Zon I–V. Toppympas på olika stamhöjd och får strikt hängande grenar. En kombination av 

’Pendula’ och ’Lorbergii’. Starkt hängande växtsätt och finflikiga blad gör den här sorten 

till ett smycke i den lilla anläggningen.

stam co 100-120 

-sempervirens, buxbom

Zon I–III (–IV). Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–70 cm för buskage, c/c 25–30 cm för 

häck. Tätvuxen, städsegrön buske som passar utmärkt att formklippa. Används mest till 

låga, klippta häckar.  

 

För större storlekar av klot och pyramider, se under Formklippt.

häck 10-15

häck co 10-15

häck co 15-20

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

-sempervirens ‘Rotundifolia’, storbladig buxbom

Zon I–III. Höjd 3–5 m, bredd 2–4 m. c/c 50–70 cm. Stor och bred buske med nästan runda 

blad, som ger ett något mjukare och bulligare intryck än de flesta andra buxbomarna. 

Något blågröna, blanka blad. Till större buskage, underplantering och högre, klippta 

häckar.

co/kl 30-40 

-sempervirens ‘Suffruticosa’, kantbuxbom

Zon I–II. Höjd 0,4–0,8 m, bredd 0,5 m. c/c 8–20 cm. Ett mycket lågt och kompakt växtsätt 

som gör den idealisk till låga infattningshäckar på exempelvis kyrkogårdar, vilket den är 

mest använd till men även fin som kantväxt i trädgårdssammanhang.

häck co 10-15

-bodinieri var. giraldii, glaspärlebuske

Zon I–II. Höjd 1,2–1,8 m, bredd 2 m. Upprätt, luftig buske som under sommarmånaderna 

är ganska oansenlig. Det är om hösten, i samband med lövfällningen den här busken 

visar sin prakt genom de små violetta frukterna som hänger i täta klasar. Ger mer frukt i 

grupper. Samplantera gärna med andra höstblommande växter. Trivs i varma skyddade 

och soliga lägen på väldränerade jordar. 

busk co 40-50 

-vulgaris (i sorter), höstljung

Zon I–VII. Höjd 0,2–0,5 m, bredd 0,3–0,5 m. c/c 25–30 cm. Marktäckande. Låg risartad 

buske med städsegröna blad och rosa blommor i juli-augusti. Vacker tillsammans med 

rhododendron och andra städsegröna växter. Kräver sur och näringsfattig jord, såväl torr 

som fuktig. Soliga lägen. Finns ett flertal sorter med olika nyanser i blom och bladfärg, 

generellt med sämre härdighet (zon I–III).

A-kval C

Forts. BUXUS Kvalitet Storlek

CALLICARPA
Kvalitet Storlek

CALLUNA
Kvalitet Storlek

CARAGANA
Kvalitet Storlek
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-betulus, avenbok

Zon I–IV. Höjd 15–18 m, bredd 13–15 m. Ett träd som visat sig fungera mycket bra i 

stadsklimat. Trädet får en vacker, slät och vriden stam med en i ungdomen konisk krona 

som blir brett rundad med åldern. Skirt gröna blad om våren och senare gul höstfärg. 

Intressanta frukter som sitter kvar en bit in på hösten. Avenboken är en av våra vanligaste 

häckväxter och skall då inte toppas innan den nått färdig höjd. Vårplantering eller sen 

höstplantering efter den 15 november om barrotad eller i klump. Företablerade träd ger 

mer flexibel planteringstid. 

 

För färdiga häckelement, se under Formklippt, Häckar & Tillbehör.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 80-100 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-betulus E, avenbok

Zon I–IV (–V). Höjd 15–18 m, bredd 8–10 m. E-certifierat material härstammar från tre 

frökällor (Råshult, Stenshuvud och Vittseröd)och lämpar sig bra som häckplantor eller 

i naturlika planteringar och dylikt där ett naturtroget intryck eftersträvas. E-sorter 

säkerställer pålitlig proveniens.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 80-100 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Carpinus

Kvalitet Storlek

Avenbokssläktet bör aldrig hanteras 

barrotade vid större kvaliteter än häckplantor. 

En av de bästa häckväxterna, som dessutom 

har en vacker vinter karaktär som klippt!

CARPINUS
Ett användbart släkte med många goda kvalitéer. Avenboken behåller likt 
boken sina höstlöv på juvenila skott under större delen av vintern, dessa färgas 
dock beigea till skillnad från bokens varmare ton. Avenbok bör planteras på 
våren alternativt sent på hösten. Ska ej hanteras med barrot. Vill ha näringsrika 
jordar men ett pH strax under eller runt 6,5. Fungerar väl i både sol och 
halvskugga. Klarar stadsmiljö bra. Tål beskärning bra och gör sig mycket väl 
som formklippt eller i häckar, men är dock ett så kallat blödarträd och större 
beskärningsinsatser utföras under juliseptember.
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-betulus ‘Fastigiata’, pyramidavenbok

Zon I–IV. Höjd 15–18 m, bredd 13–15 m.  Smal form i ungdomen, ca 5–7 m bred, med åldern 

får den en betydligt bredare form, upp till 13–15 m bred. Utmärkt även som uppstammad. 

Väljer du denna typ som alléträd utmed gator bör den vara uppstammad till minst 2 m 

stamhöjd. Betänk bredden vid projektering!

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

stambusk  5x kl 400-500 

stambusk  5x kl 500-600 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

-betulus fk carin E, avenbok

Zon I–IV. Höjd 10–12 (–15) m, bredd 8–10 (–12) m. En selektion från fk Stenshuvud E 

som främst lämpar sig till träd genom förbättrad kronbyggnad, större tendens till 

genomgående stam och generellt mindre krav på uppbyggnadsbeskärning. Fröförökad 

så viss variation mellan individer förekommer. Härdig och välväxande.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-betulus ‘Lucas’, pelaravenbok

Zon I–IV (–V). Höjd 5–8 m, bredd 2–4 m. En ny och bättre smalkronig avenbok som 

framförallt har förbättrad härdighet. De nya skotten som slår ut har en lätt rödfärgad ton. 

Håller sig smal längre jämfört med ’Fastigiata’ och ’Frans Fontaine’.  

Vi har valt att ta sorten ’Frans Fontaine’ ur sortimentet på grund av dess dåliga 

härdighet.

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

-betulus ‘Pendula’, hängavenbok

Zon I–IV (–?). Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Vackert hängande form av avenbok som trots 

alla dess goda egenskaper är väldigt lite använd. Finns både som topp- och basympad, 

som basympad med grenar längs hela stammen. Samma ståndortskrav som arten. 

Ett värdefullt kyrkogårdsträd som ersättare till hängande almar, men även i privata 

trädgårdar och parker. 

stambusk  3x kl 175-200 

stambusk  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Forts. CARPINUS Kvalitet Storlek
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-x clandon ‘Heavenly Blue’, skäggbuske

Zon I–II (–III). Höjd 0,6–1,3 m, bredd 1–1,5 m. Låg, höst blommande buske med mörkblå 

tufsiga blommor som visar sig i augusti-september. Vacker som solitär eller tillsammans 

med höstblommande perenner. Fryser ofta ner, men skjuter villigt nya skott. Bäst 

utveckling får den i en väldränerad lätt jord i ett varmt skyddat läge. Kalkgynnad, men 

klarar inte tunga leror.

busk co

-sativa, äkta kastanj

Zon I (–II). Höjd 12–15 m, bredd 12–15 m. Stort och bredkronigt träd med avlånga, vasst 

sågade, glänsande blad. Vacker blomning med långa överhängande gulvita kolvar i 

juli. Får sedan de ätbara kastanjerna, inneslutna i taggiga höljen. Ett exotiskt träd som 

är mycket värmekrävande och främst lämpar sig för användning på skyddade och 

varma ståndorter. Ståndortsmässigt klarar det allt utom våta jordar. Föredrar något 

fuktiga, mullrika jordar i soliga lägen. Vackert parkträd som även fungerar i stadsmiljö. 

Vårplantering eller sen höstplantering, alltid med klump eller företablerad i Air-Pot!

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-bignonioides, katalpa (syn. trumpetträd)

Zon I–II (–III). Höjd 8–12 m, bredd 6–10 m. Ett mycket exotiskt träd med ca 30 cm stora 

hjärtformade blad som får en något oregelbundet rundad krona. Blommar sent i juli med 

stora vita blommor med gulröda märken. Blommorna är lejongapsliknande och sitter i 

upprätta klasar, dessa efterföljs av smala ca 30 cm långa haricot verts-liknande frukter. 

Grönskar sent. Kräver en varm och skyddad växtplats för att trädet skall hinna utvecklas 

och avmogna i tid. Trivs bäst på näringsrika jordar, men bör i Sverige odlas på något 

fattigare jordar för att hinna invintra ordentligt. Väldränerad fuktig jord i soliga lägen. För 

att undvika tillbakafrysning bör större storlekar planteras.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-bignonioides ‘Nana’, klotkatalpa

Zon I. Höjd 4–6 m, beroende på ymphöjd, bredd 4–6 m. Bildar en tät plattrund krona och 

är ett vanligt förekommande prydnadsträd i trädgårdar på sydligare breddgrader. Får 

något mindre blad än arten. Blommar så gott som aldrig. Gyllengul höstfärg.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

Caryopteris

CASTANEA

CARYOPTERIS

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

CATALPA

Kvalitet Storlek
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-occidentalis, bäralm – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 8–12 (–15) m, Bredd 6–8 (–10) m. Ett i ungdomen snabbväxande och för 

storleken bredkronigt träd. Friskt gröna blad med ljus undersida. Bladen färgas gula 

om hösten. Äldre individer utvecklar en vacker korklik bark. Bäralmen är som etablerad 

mycket tålig för såväl torka som luftföroreningar och i viss mån även vägsalt. Dessutom 

är trädet mycket värmegynnat vilket gör det till ett välkomnat tillägg i våra gatumiljöer. 

Bör hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-japonicum f. pendulum, hängkatsura

Zon I–II (–III). Höjd 4–6 m, bredd 3–4 m. Starkt hängande växtsätt med grenar som ofta 

når marken. Växer inte på höjden om du inte binder upp ett skott. Mycket vacker vid 

vatten. 

stam co 100-120 

stam co 160-180 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

-japonicum fk GöteBorG E, katsura

Zon I–IV (–V) (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd  

10–12 m, bredd 5-7 m. Riktigt gamla exemplar blir ofta bredare än höga. En gracil, ofta 

flerstammig stor buske till litet träd. Kopparfärgat lövutspring och höstfärger i smörgult 

till orange. Bladen avger en härlig doft av nybakat bröd strax innan bladfall. Trivs bäst i 

fuktig näringsrik jord, tål även jordar med höga pH-värden. Passar i närheten av vatten, 

längs med åar och vid dammar. Fin även i trädgården och som parkträd. Intensivare 

höstfärger på sura jordar. E-typen med härkomst från Göteborgs botaniska trädgård 

har säkerställd härdighet och ger ofta individer med genomgående stam och vackra 

höstfärger. Främst ospecificerat material, men även E-typen kan ibland skadas av sen 

vårfrost. Fungerar även som klippt häck.

busk co

solitär co 100-125 

solitär co 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

solitär  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

-canadensis, amerikanskt judasträd 

Zon I–II. Höjd 5–7 m, bredd 4–6 m. Ett litet bredkronigt träd/stor buske med något 

skärmlik krona. Överdådig blomning i rosa innan bladutspring. Judasträden blommar på 

gammal ved och blommor längs stammarna (sk kauliflori) är inte ovanligt. Frukten är en 

liten balja som ibland uppkommer i stort antal och kan anses något förfulande. Dessa 

döljs dock under vegetationsperioden av de grönglänsande hjärtformade bladen. En sol- 

och värmeföredragande art som etablerad tolererar torra växtplatser. Bäst utveckling på 

varma och väldränerade jordar.

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

-canadensis ‘Foresty Pansy’– Ny i sortimentet!

Zon I. Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m. En iögonfallande kultivar av det amerikanska judasträdet 

som vanligen ses som mellanstor och skärmlikt utbredd buske. Bladverket är purpurrött 

till mörklila och det flerfärgade bladverket ger vacker kontrastverkan. Blommar likt arten 

på bar kvist med djuprosa blommor. Ett litet träd/buske för skyddade och varma platser. 

Ståndort likt arten.

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

CELTIS

Kvalitet Storlek

CERCIDIPHYLLUM

Kvalitet Storlek

CERCIS

Kvalitet Storlek
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-japonica fk motala E, liten rosenkvitten

Zon I–V (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 0,5–1 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 

cm. Mindre, tät och kompakt buske med rundad form och tornförsedda skott. Blommar 

med tegelröda blommor i samband med lövsprickning. Framåt hösten mognar de 

gula, ätliga, men bittra frukterna som passar utmärkt till marmelad. Inte krävande vad 

gäller ståndorten. Torktålig, men föredrar något fuktiga jordar i sol. Kan få kloros på 

kalkrika jordar. Som solitär, marktäckare eller i häckar, även klippta. Frökällan från Motala 

garanterar god invintring och ett kompakt växtsätt.

häck 30-50

busk co 3,5 l

-x superba ‘Crimson and Gold’, hybridrosenkvitten

Zon I–III. Höjd 0,5–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. En av de allra vanligaste sorterna. En 

buske med luftigt växtsätt med skarpt orangeröda blommor.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x superba ‘Nicoline’, hybridrosenkvitten

Zon I–IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Något högre och luftigare buske 

jämfört med ’Crimson and Gold’. Blommorna är stora och i huvudsak röda men med en 

lätt rosaaktig ton. Vacker sort som förtjänar en vidare användning.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-purpureus, rosenginst

Zon I–IV. Höjd 0,3–0,5 m, bredd 0,8–1,5 m. c/c 50–60 cm. Rotskottsskjutande liten buske 

med bågböjda grenar. Blommar med stora purpurfärgade blommor med vit anstrykning 

i maj-juni.

busk co

-kentukea (syn. lutea), gulved – Ny i sortimentet!

Zon I–III (–IV). Höjd 10–12 (–15) m, bredd 10–12 m. Ett medelstort träd, ofta lika brett som 

högt. Gulveden får som friväxande en lågt ansatt krona som tidigt splittrar upp sig i flera 

huvudgrenar. Sammansatta blad med stort uddblad. Bladen bryter sent på säsongen 

i frostiga toner för att sedan övergå i ljus frisk grönska. Höstfärg är klart gyllengul. 

Blomningen inträffar var tredje till fjärde år (värmeberoende) och består av 30–40 cm 

vita och väldoftande blomklasar. En värmegynnad art som i moderat växttakt utvecklar 

sig till ståtliga bredkroniga individer.  

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-250 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-alnifolia, konvaljbuske

Zon I–III (–IV). Höjd 1–2 m, bredd 1–1,5 m. Upprätt, senare något rundad buske med 

upprätta, vita, liljekonvaljdoftande blommor i augusti-september. Trivs bäst i humusrik, 

sur jord med jämn tillgång till fukt i soliga till halvskuggiga lägen. Tål inte torka. En 

höstblommande woodlandväxt som passar ihop med rhododendron, azalea och andra 

surjordsväxter.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

CHAENOMELES

Kvalitet Storlek

CHAMAECYTISUS

Kvalitet Storlek

CLADRASTIS

Kvalitet Storlek

CLETHRA

Kvalitet Storlek

Chaenomeles
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-alba ‘Cream Cracker’, gulbrokig kornell

Zon I–IV, höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 70–90 cm. En förbättring av sorten ’Gouchaultii’, 

som den även ersätter, med ljust gröna blad som kantas av en cremegul rand. Årsskotten 

och bladskaften är rosatonade. Robust sort som även får fina höstfärger.

busk co 3,5 l

-alba ‘Elegantissima’, vitbrokig kornell

Zon I–VI. Höjd 1,5–2 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. En luftig buske som odlas för dess 

vitbrokiga bladverk som lyser upp, inte minst då den placeras i ett mörkare parti. Unga 

grenar är rödaktiga, dock inte riktig lika tydligt som hos ’Sibirica’. Äldre exemplar får 

nedliggande grenar vilket kan göra busken betydligt bredare.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-alba Ivory Halo® (‘Bailhalo‘), vitbrokig kornell

Zon I–V. Höjd 1–1,5 m. Bredd 2 m. c/c 60–80 cm. En relativt ny sort som i allt väsentligt 

liknar C. alba ’Elegantissima’, men med ett lägre och kompaktare växtsätt. Vackra 

vitbrokiga blad och röda grenar gör sorten till ett blickfång både sommar som vinter. 

Gulvita, ganska anonyma blommor i maj-juni. I lägre häckar och buskage, eller som solitär 

tillsammans med högre perenner. Klarar de flesta jordtyper i sol-halvskugga.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

-alba ‘Kesselringii’, blodkornell

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. Den kornell med de allra mörkaste 

stammarna, nästan kolsvarta. Bladutspring i oxblodsrött, men som över säsong övergår 

i friskt mörkgröna blad likt dem hos ’Sibirica’. Fin att använda mot ljus bakgrund för 

kontrastverkan vintertid.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-alba ‘Sibirica’, korallkornell

Zon I–VII. Höjd 2–3 m, bredd 3–4 m. c/c 70–100 cm. En buske med god härdighet och 

kraftigt växtsätt. Med åldern blir den betydligt bredare eftersom grenarna faller ut och 

rotar sig i kontakt med marken. De unga stammarna är karaktäristiskt korallröda. För att 

behålla en stor andel av buskens grenar i ungt stadium bör de skäras ner kraftigt ca vart 

tredje år. Buskageväxt.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-alternifolia, kranskornell  - Ny i sortimentet!

Zon I-III, Höjd 6-7 meter, bredd 3-5 meter. Ett litet buskträd som när det står solitärt, 

bildar en bred arkitektonisk krona med karaktäristiska horisontella grenar. Grensättningen 

sitter i kransar kring stammen och bildar tydliga våningar mellan grenvarven. Bladen 

är gröna med typisk ”kornellform” och med tydlig nervatur. Vid bladutspring kan de 

nya bladen visa viss rodnad ut i spetsarna. Höstfärgerna går från lila mot orangerött. 

Blommorna är vita och reser sig ovanför bladverket. Frukterna är blå till svarta och 

stjälkarna är dekorativt korallröda. Kranskornellens karaktär lämpar sig väl för att förhöja 

en park eller en grönyta med begränsat utrymme. Den utvecklar sig bäst på mullrika, 

fuktighetshållande jordar i halvskugga. Undvik torra och karga platser.

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-200 

solitär  5x kl 200-250 

solitär  5x kl 250-300 

solitär  5x kl 300-350 

Kvalitet Storlek

CORNUS
Ett släkte med många odlingsvärda buskar och mindre träd. Allt från  
färgsprakande grenverk till slående blomning är något som kännetecknar 
kornellerna, men de har även flera andra kvalitéer. De är generellt sett 
anspråkslösa men får betydligt bättre tillväxt då de planteras i frisk och 
näringsrik jord. De klarar av de flesta lerjordarna. Trivs utmärkt i allt  
från sol till skugga. 
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-controversa, pagodkornell

Zon I–II (–III). Höjd 5–10 m, bredd 5–7 m. Stor buske eller mindre träd med rik gräddvit 

blomning i juni. Grenvåningarna är horisontella och trädet får ofta ett distinkt habitus. 

Får på hösten lysande purpurröd färg. Kan användas som solitär i både parker och 

trädgårdar.

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

-’Eddie’s White Wonder’, blomsterkornell  - Ny i sortimentet!

Zon I-II, 6-8 meter hög, bredd 4-6 meter. En korsning mellan C. nutallii och C. florida. 

Sorten utvecklar sig till ett litet flerstammigt träd som med tiden får en svagt hängande 

karaktär. En av de allra finaste blomsterkornellerna med stora, vita högblad som 

induceras i ung ålder. Det gröna bladverket övergår i orangeröda färger framåt hösten. 

Likt övriga blomsterkorneller föredrar den väldränerade, mullrika jordar med lågt till 

neutralt ph. Utvecklar sig bäst i sol till halvskugga på vindskyddad plats.

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-florida, blomsterkornell

Zon I–II. Höjd 2–4 m, bredd 2–3 m. Upprätt något vasformig buske med sirligt grenverk. 

Uppskattad för sin rika, långvariga blomning i juni. Blommorna är infattade i fyra rosa-vita 

svepeblad. Röd höstfärg. Vill ha en mullrik och fuktig jord i skyddat läge. Solitärväxt.

co 3,5 l 50-60 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-kousa ‘Milky Way’  - Ny i sortimentet!

Zon I-II (III). Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Snarlik C. ’China Girl’ men något mer 

kraftigväxande. Vasformad upprättväxande buske som senare blir bredare med 

horisontella grenar. Blommar redan i ung ålder, till skillnad från rena arten som blommar 

först i högre ålder. Blommorna är stora och cremevita och börjar i juni och får därefter 

hallonlika frukter som går att äta även om de är relativt smaklösa. Bladen är mörkt gröna 

som får vackra röda höstfärger. Trevlig i buskage eller som uppstammad solitär. Varma 

somrar ger mer blommor och frukt året efter. En vital sort som vi rekommenderar.

co 3,5 l 50-60 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-250 

solitär  5x kl 250-300 

-kousa ‘Satomi’  - Ny i sortimentet!

Zon I-II (III). Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Långsamväxande buskträd som bildar en 

vasformig krona som med tiden blir lika bred som hög. Blommar rikligt med ljust rosa, 

vackra blommor i juni som varar länge. Blommorna består av fyra rundade högblad med 

en svag spets ytterst. Får hallonlika ätliga frukter och vackra röda höstfärger på det 

annars mörkt gröna bladverket. Vill stå soligt med tillgång till markfukt. Den härdigaste 

sorten av de rosablommande blomsterkornellerna. 

co 3,5 l 50-60 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-250 

solitär  5x kl 250-300 

-kousa var. chinensis, kinesisk blomsterkornell

Zon I–III. Höjd 3–5 m, bredd 3–5 m. En av de vackraste kornellerna, får en stor öppen 

krona med stora vackra gräddvita högblad i juni som håller sig länge. Även frukterna 

är iögonfallande, de är runda, knottriga och skiftar i gulorange till något rosa. Vackra 

höstfärger. Då växten placeras intill andra höga buskar och lägre träd når den ofta 

betydligt högre höjder. Vill ha en mullrik och fuktig jord i skyddat läge. 

co 3,5 l 50-60 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  3x kl 250-300 

-kousa var. chinensis ‘China Girl’, kinesisk blomsterkornell

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. Svagväxande buske med upprätt vasformigt växtsätt 

och med grenar som efter ett tag blir mer horisontella. Bladverket är sirligt mörkt grönt. 

Blommorna som kommer i maj-juni är infattade i fyra stora vita svepeblad som håller 

sig länge. Frukterna är körsbärsstora och skiftande i gulbeige till rosarött. Busken är en 

förbättring av C. k. var. chinensis och blommar redan i ung ålder med större svepeblad. 

Stilfull solitär mot mörkare bakgrund eller i grupper i skyddade lägen.

co 3,5 l 50-60 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  5x kl 200-250 

solitär  5x kl 250-300 

Cornus

Forts. CORNUS Kvalitet Storlek
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-mas, körsbärskornell

Zon I–IV. Höjd 4–6 m, bredd 5–7 m. Stor buske till litet träd. Mest känd för sin 

iögonfallande gula blomning på bar kvist tidigt på våren och sina vackert röda, ätliga 

körsbärsliknande bär tidigt på hösten. Fina höstfärger i lila-gula toner. Utmärkt som litet 

uppstammat träd där den flagnande barken blottas. Föredrar näringsrika lerjordar med 

ett pH runt 6,5–7 eller däröver, men är som etablerad både värmegynnad och torktålig. 

Att plantera rysk blåstjärna, Scilla siberica, under är ett effektfullt och väl beprövat sätt 

att höja effekten ytterligare. 

häck 30-50

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  5x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-sanguinea fk halltorp E, skogskornell

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 4–6 m. c/c 80–100. Yvig buske som framför allt lämpar sig 

som landskapsväxt. Blommar med vita blommor och får på hösten sprakande höstfärger. 

En anspråkslös växt som även passar i större buskage och naturlika planteringar. E-typen 

är utvald för att passa det svenska klimatet och härstammar från en svensk frökälla vilket 

gör att frostskador undviks. Skjuter rotskott.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-sericea ‘Farba’ E, videkornell

Zon I–V (–VI). Höjd 1–2 m, bredd 1,2–1,5 m. En ny kraftigt växande kornell med mörkt 

röda stammar och friskt grönt bladverk som bjuder på vackra röda höstfärger. Till dessa 

gör sig de först kritvita, senare ljusblå frukterna mycket bra. En sort som är sundare 

än Cornus alba ’Sibirica’, som ej vill stå torrt men tål både sol och skugga. Passar som 

friväxande häck eller buskage.

busk co 3,5 l

-sericea ‘Flaviramea’, gullkornell

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 3–4 m. Vid buske med karaktäristisk gulgrön grenfärg. 

Förutom som friväxande i grupper eller i buskage så fungerar den även till klippta häckar. 

Robust och anspråkslös.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-sericea ‘Kelseyi’ (syn. C. ’Kelseyi’), tuvkornell

Zon I–V (–VI). Höjd 0,4–0,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–70 cm. En kompakt buske med 

friskt grönt bladverk och som visat sig vara effektiv och uppskattad som marktäckare. 

Anspråkslös och klarar både sol och skugga. Utmärkt utmed fasader där den ej riskerar 

växa upp över fönsterkarmar och liknande.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

Forts. CORNUS Kvalitet Storlek

Körsbärskornellen är en fantastisk vårblommande buske 

som även finns i trädkvaliteter. Gör sig bra som alléträd på 

mindre gator och torg. Trivs i det varma stadsklimatet.
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-avellana ‘Contorta’, ormhassel

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 2–4 m. Karaktäristiskt växtsätt med sina starkt vridna grenar 

och krusiga blad. Ger störst intryck vinter tid. Ympas på vanlig hassel och stamskott 

måste därför alltid avlägsnas så snart som möjligt. Ofta felaktigt benämnd som 

trollhassel. Solitärväxt!

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-avellana fk GarpenBerG E, Hassel

Zon I–IV (ospecificerad frökälla härdig zon I–III). Höjd 4–7 m, bredd 5–7 m. Stor buske 

som med tiden får ett rundat till skärmformat växtsätt. Blommar mycket tidigt på våren 

med decimeterlånga, gula hängen. Om hösten mognar de ätliga nötterna som gillas av 

många djur. Skuggtålig och robust med anspråkslösa jordkrav, trivs bäst i väldränerad, 

näringsrik jord. Vacker lundväxt. Sol-halvskugga, men klarar även skugga. 

 

Det finns två frökällor av E-märkt hassel, Använd fk Garpenberg E för zon V (–VI). Båda 

frökällorna ger individer med vacker höstfärg och invintring i rätt tid vilket undviker 

klimatskador. Begränsad tillgång av E-plantor av framförallt större storlekar.  

 

För frukthassel, se under Frukt & Bär

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

-avellana fk öGlUnDa E, Hassel

Zon I–IV (ospecificerad frökälla härdig zon I–III). Höjd 4–7 m, bredd 5–7 m. Stor buske 

som med tiden får ett rundat till skärmformat växtsätt. Blommar mycket tidigt på våren 

med decimeterlånga, gula hängen. Om hösten mognar de ätliga nötterna som gillas av 

många djur. Skuggtålig och robust med anspråkslösa jordkrav, trivs bäst i väldränerad, 

näringsrik jord. Vacker lundväxt. Sol-halvskugga, men klarar även skugga.  

 

Det finns två frökällor av E-märkt hassel, Använd fk Öglunda E för zon II–IV. Båda 

frökällorna ger individer med vacker höstfärg och invintring i rätt tid vilket undviker 

klimatskador. Begränsad tillgång av E-plantor av framförallt större storlekar.  

 

För frukthassel, se under Frukt & Bär.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

-avellana ‘Pendula’, hänghassel

Zon I–II (–?). Höjd 4–5 m. bredd 5–6 m. Ett mindre träd med starkt hängande växtsätt, 

oftast förädlad på högstam. Bladen är stora och matt gröna. Hela växten påminner 

mycket om hängalm och hade goda utsikter att bli en värdig ersättare till denna, men har 

visat sig ha stora härdighetsproblem.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-colurna, turkisk trädhassel

Zon I–IV. Höjd 15–20 m, bredd 8–12 m. Stort träd med utpräglad genomgående stam och 

i ungdomen en symmetrisk pyramidformad krona som senare breddas. Mycket trubbiga 

grenvinklar som minskar behovet av uppbyggnadsbeskärning. Läckra frukter med långa 

flikade hyllen. Friskt och anspråkslöst träd, kräver dock väldränerad mark och är känslig 

för vägsalt. Fungerar bra även i hårdgjorda miljöer då det tål torka och värme. Skall alltid 

levereras med klump, kan vara något svåretablerad. Soliga lägen.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-maxima ‘Purpurea’, blodhassel

Zon I–III. Höjd 3–5 m, bredd 3–5 m. Mycket liknande den vanliga hasseln förutom det 

mörkt röda bladutspringet och den något större bladskivan. Bladen antar sedan en 

rödgrön färg. Bra som kontrastverkan i samplanteringar. Passar även som solitär. Kräver 

en väldränerad växtplats, gärna med gott om näring. Sol-halvskugga.

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

Corylus

CORYLUS

Kvalitet Storlek
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-coggygria, perukbuske

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. En voluminös något luftig buske med friskt 

primörgrönt bladverk. Förutom sprakande höstfägring är en stor attraktion dess 

perukliknande blomställningar som ger busken ett fascinerande utseende. Tålig och 

klarar de flesta jordar, men trivs bäst i kalkrik varm jord i soliga lägen. Tål torra miljöer och 

stadsklimat. 

co 3,5 l 40-50 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 175-200 

-coggygria GolDen spirit (‘Ancot’), gulbladig perukbuske

Zon I–II (–III). Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Ny spännande sort som slår ut i tydligt gult. 

Under högsommaren färgas bladen något mer limegröna. Gulvita, fluffiga blommor i juni. 

Gul-orange höstfärg. Intressant kontrast till rödbladiga växter, t ex C. ’Grace’. Ståndort 

likt arten. Får starkast gul färg i full sol, men även vackert limegrön i vandrande skugga. 

Tenderar att frysa ner något som ung planta, men äldre individer är mindre känsliga. 

busk co 30-40 

busk co 40-50 

-coggygria ‘Royal Purple’, rödbladig perukbuske

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Äldre sort med begränsad härdighet som alltmer 

ersätts av ’Grace’. Bladen är mörkt röda och håller färgen hela säsongen. Fryser ofta ner, 

men skjuter villigt nya skott igen på våren. 

busk co

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-coggygria ‘Young Lady’, perukbuske

Zon I–IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Grönbladig, låg sort med ett utbrett växtsätt ,rosa 

blommor och gula höstfärger. God härdighet. Ett välkomnat komplement till segmentet 

låga, marktäckande buskar.

busk co 40-50 

-’Grace’, rödbladig perukbuske

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. En sort med större, lysande violetta blad och bättre 

härdighet än C. c. ’Royal Purple’. Kraftigt växtsätt och kan behöva skäras ner efter 

etablering för att få en tät buske. Mycket tilltalande höstfärger i lysande orange. Bäst på 

kalkhaltiga, varma och väldränerade jordar i full sol. Spännande, gulaktiga blommor under 

försommaren där fröställningarna sitter kvar länge och bildar de sk perukerna. 

busk co 30-40 

busk co 40-50 

-apiculatus E, slätbladigt klippoxbär

Zon I–IV (–V). Höjd 0,8–1 m, bredd 1–1,8 m. c/c 60–80 cm. En buske framtagen i Norge 

med ett tätt och relativt lågt växtsätt. Mörkt friskt gröna blad som sitter kvar länge 

på hösten. Blomning med små rosa blommor och en riklig fruktsättning med ca 1 cm 

stora, röda frukter. Fruktsättning och blomning blir rikligare på torr solig plats. Passar till 

murkrön, som marktäckning, i blandbuskage och som solitär.

co 2 l 20-30 

co 3,5 l 30-40 

-dammeri ‘Major’(syn. C. dammeri var. radicans), krypoxbär

Zon I–IV. Höjd 0,1–0,2 m, bredd 1–1,2 m. c/c 30–50 cm. En låg, mattbildande marktäckare 

med friskt grönt bladverk och relativt stora blad som täcker bra. Små, vita blommor 

om våren i relativt sparsam mängd, så även fruktsättningen. Anses av många vara den 

vackraste av de riktigt låga oxbären. 

marktäckare co 20-30 

co 2 l 30-40 

-dielsianus, rosenoxbär

Zon I–II (–III). Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. Luftig buske med bågböjda 

grenar. Mörkgröna små blad med sprakande höstfärger. Får rikligt med små röda frukter 

på hösten. Passar som friväxande häck eller buskage. Ett bra alternativ till C. divaricatus i 

landets södra delar.

häck 30-50

COTINUS

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

COTONEASTER
Kännetecknas av att vara ett robust och tåligt växtslag med buskar i alla 
storlekar och för de flesta lägen. De har generellt små krav på ståndorten och 
klarar allt från sandiga till leriga jordar, undvik dock vattensjuka jordar.  
Trivs bra i stadsmiljö. Utvecklas väl i såväl sol som skugga. 

Perukbusken är både värmegynnad och torktålig som etablerad. 

Den är därför utmärkt att använda på varma och soldränkta 

platser i stenstaden. Vissa sorter finns även att tillgå som små 

stamträd! Kontakta oss gärna för tillgång och pris.
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-divaricatus, spärrgrenigt oxbär

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 60–80 cm för friväxande häck, 80–100 cm för 

buskage. Luftig buske med rikt förgrenade bågböjda grenar. Små, blanka och mörkt 

gröna blad som får eldiga höstfärger. Små vita blommor i juni som uppskattas av insekter, 

senare lingonstora röda bär. Bra som friväxande häck eller buskage.

häck 30-50

busk co 3,5 l

-horizontalis, lingonoxbär

Zon I–IV. Höjd 0,2–0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60–70 cm. Låg buske med tätt förgrenade 

skott som ger ett karaktäristiskt fiskbens mönster. De mörkt gröna bladen, vita 

blommorna och de röda bären är mycket små. Passar i stenpartier men gör sig bäst mot 

t ex fasader där grenarna växer upp mot väggen och når då betydligt högre höjder, på så 

vis kommer fiskbensmönstret mer till sin rätt.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-lucidus, häckoxbär

Zon I–VII. Höjd 1–2 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 70–90 cm. Upprätt buske med förhållandevis 

stora, blanka och mörkt gröna blad. På hösten får den svarta, ärtstora frukter och 

sprakande höstfärger i gult till rött. Lämpar sig framför allt till klippta häckar. Mycket 

anspråkslös men kräver en väldränerad jord för att invintra ordentligt. Drabbas lätt av 

svampangrepp om jorden är kompakt och syrefattig.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

-multiflorus, flockoxbär

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 3–5 m. c/c 80–100 cm. Stor, vid buske med luftigt växtsätt 

och något matt bladverk. Översållas i maj-juni av gräddvita blommor. Får rikligt med röda 

bär på hösten. Gulröda höstfärger. Fin som solitär eller i grupper.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-radicans ‘Eichholz’, småbladigt krypoxbär

Zon I–IV. Höjd 0,3 m, bredd 1,5 m. c/c 50–70 cm. En av de härdigaste krypoxbären. 

Den blir något högre än C. dam. ’Major’ men lägre än både C. ’Coral Beauty’ och 

C. ’Skogholm’. Bra marktäckare med något sparsammare fruktsättning än de båda 

sistnämnda. Vintergrön. 

marktäckare co 20-30 

co 2 l 30-40 

-salicifolius ‘Willeke’ (syn. x watereri ’Willeke’), videoxbär – Ny i sortimentet!

Zon I–II (–III). Höjd 2,5–4 m, bredd 4 m. En bred skärmformad buske med städsegröna 

pillika, dovt gröna blad. Stammas med fördel upp till små träd. Vita enkla blommor i 

juni som sedan övergår till för släktet karakäristiskt orangeröda bär. ’Willeke’ liknar i allt 

väsentligt den förr betydligt vanligare C. salicifolius var. floccosus men är resistent mot 

päronpest. Odlas i sol-halvskugga i skyddat läge på friska men väldränerade jordar.

busk co 5 l

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-200 

solitär co/kl 200-250 

-x suecicus ‘Coral Beauty’, svenskt parkoxbär

Zon I–IV. Höjd 0,3–0,6, bredd 1,5–2 m. c/c 60–80 cm. En allt mer populär marktäckare 

som är högre än både ’Major’ och ’Eichholz’ men med betydligt rikligare fruktsättning. De 

orangeröda bären sitter kvar länge. Vintergrön. Bra marktäckningsförmåga.

marktäckare co 20-30 

co 2 l 30-40 

Cotoneaster

Forts. COTONEASTER Kvalitet Storlek
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-flabellta var. grayana. fk Uppsala E, häckhagtorn

Zon I–VII. Höjd 4–5 m, bredd 3–4 m. Anspråkslös stor buske eller mindre träd med mycket 

god härdighet. Blommar i maj med vita blommor och utvecklar senare röda frukter och 

vacker gul-orange höstfärg. Grenarna har 5 cm långa tornar. Mycket använd till klippt 

häck och i buskage. Tål torka och stadsmiljö. Sol till lätt skugga. Apomiktisk, vilket ger ett 

mycket enhetligt växtmaterial. E-materialet är artäkta och enhetligt och har dessutom 

vacker höstfärg och fruktsättning.

häck 40-65

häck 65-100

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-x lavallei ‘Carrierei’, glanshagtorn

Zon I–II. Höjd 5–7 m, bredd 5–7 m. Äldre exemplar kan bli bortåt 10 m breda. Tät, bred 

rundad krona. Enstaka, långa tornar på skotten. Blommar med vita blommor i flock 

under maj. Glänsande, läderaktiga blad som sitter kvar ända in i december, då de får en 

bronsröd höstfärg. Stora frukter som sitter kvar efter bladfall, mycket dekorativt. Mycket 

torktåligt träd som också klarar stadsmiljö bra. Ett träd att rekommendera för landets 

södra delar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-x media ‘Paul’s Scarlet’ rosenhagtorn

Zon (I–) III–IV. Höjd 5–7 m, bredd 3–6 m. Litet träd/stor buske med till en början smal 

upprätt krona som sedan vidgas och antar en rundad form. Mycket rikblommande med 

fyllda, mörkt rosaröda blommor i maj-juni. Vanligen använd i parker och trädgårdar, 

men passar även bra i hårdgjord miljö. Trivs i näringsrik, gärna kalkrik jord. Klarar dock 

de flesta jordar bara de inte är för näringsfattiga. Bäst i soliga lägen men klarar även 

halvskugga. Angrips ofta av hagtornsrost, särskilt i landets södra delar.

busk co

lågstam co

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-monogyna, trubbhagtorn

Zon I–V. Höjd 4–7 m, bredd 4–7 m. Äldre solitärer ofta ännu bredare. Mindre träd eller 

större buske med en tät, rundad, senare något plattrund krona. Vita blommor i juni, 

ca två veckor efter C. laevigata. Får sedan mörkt röda frukter innehållande endast ett 

frö (monogyna). Som solitär, till naturlika planteringar, klippta häckar och buskage. 

En tålig växt som klarar det mesta utom allt för näringsfattiga jordar. Utvecklas bäst 

på näringsrika, torra till fuktiga, gärna kalkrika jordar i sol till någon skugga. Tål hård 

beskärning, torka, vind och värme.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-monogyna ‘Stricta’, smalkronigt trubbhagtorn

Zon I–III. Höjd 5–8 m, bredd 3–4 m. Upprättväxande form av vanlig monogyna som med 

tiden får en något bredare form. Användbar på trånga ytor.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

Kvalitet Storlek

CRATAEGUS
Hagtorn är i regel mindre träd eller större buskar med torniga grenar, vacker 
vitrosa blomning och orangeröda frukter om hösten. Används med fördel i 
naturlika planteringar, till häckar och som prydnadsträd i parker och hård
gjorda miljöer. Hagtorn har även stor betydelse för djurlivet genom de mycket 
nektarrika blommorna, de näringsrika bären och de taggiga grenarna som ger 
fåglar och andra djur skydd. Hagtornssläktet är i allmänhet tåligt och robust 
och har inga större jordkrav, men föredrar väldränerade och kalkrika jordar, 
gärna i soliga lägen. 



8181Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-x mordenensis ‘Toba’, pärlhagtorn

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 3–5 m. Litet träd med bred, rundad krona. Glänsande gröna 

blad som sedan får en brunröd höstfärg. Får med tiden en karaktäristisk vriden stam. 

Blommar med fyllda, först vita senare något rosa blommor. Anspråkslöst, friskt träd som 

står emot hagtornsrost. Växer bäst i en fuktig näringsrik jord i soliga lägen. Är genom sin 

härdighet ett utmärkt mindre träd för södra Norrland. Brist på större storlekar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-x persimilis ‘Splendens’ (syn. x prunifolia ’Splendens’), sylhagtorn

Zon I–IV. Höjd 4–6 m, bredd 4–5 m. Ett litet träd eller stor buske med en bred 

överhängande krona. Kraftiga tornar upp till 5 cm. Blankt, mörkt grönt bladverk. Detta 

hagtorn får lysande gulröda höstfärger och vackert scharlakansröda bär som sitter kvar 

under stor del av vintern. Som solitär eller i buskage där höstfärger och frukter lyser upp. 

Vacker även på vintern med det täta horisontella grenverket. Väldränerade, näringsrika 

och något fuktiga jordar i sol. Tål dock det mesta utom alltför tunga jordar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-decumbens, krypginst

Zon I–III. Höjd 0,2 m, bredd 0,8 m. c/c 40–50 cm. Lågt krypande växt sätt med 

jordslående grenar. Blommorna är mörkt gula och fram kommer i stort antal i maj. Tålig 

marktäckare. Väldränerade sandiga jordar med kalkinnehåll. Soligt.

busk co

-nigricans ‘Cyni’

Zon I–III. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1 m. c/c 50–60 cm. Liten buske med upprätt till 

överhängande växtsätt. Mörkt gula honungs doftande blommor i skottspetsarna som 

gör dem användbara till snitt. Blom ningen sträcker sig från juni-augusti. Beskär efter 

blomning för en andra blomning. 

busk co

-x praecox ‘Allgold’, vårginst

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–2 m. c/c 70–100 cm. Lite högre än de andra ginstsorterna, 

men med ett vackert överhängande växtsätt och stor blomrikedom med lysande gula 

blommor i maj. Blommorna har en något annorlunda doft. Föredrar surare jordar.

busk co

-purgans, gullginst

Zon I–V. Höjd 0,5–1 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 60–70 cm. Vår härdigaste ginst med ett tätt, 

upprätt växtsätt och en rundad form. Är lägre och kompaktare än vårginsten och passar 

därigenom bättre i mindre trädgårdar. Blommorna är gula och framkommer i maj, något 

tidigare än hos vårginsten.

busk co

-scoparius (i sorter), harginst

Zon I (–II). Höjd 1–2 m, bredd 2 m. c/c 60–80 cm. Upprätt över hängande buske med gula 

blommor. Liknande vårginsten, men mindre härdig. Det finns dock en uppsjö av sorter 

med vackra tvåfärgade blommor i rött och gult. Skall beskäras efter blomning, men tål 

inte beskärning på gammal ved. Vildväxande utmed södra Sveriges kust.

busk co

Crataegus

Forts. CRATAEGUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

CYTISUS
Ginstsläktet omfattar ca 70 arter varav en dryg tiondel för oss odlingsvärda. 
Det är låga, upprätta eller krypande buskar med stor blomprakt, företrädelse
vis på våren. Härdigheten är varierande från zon I till zon V. Ginst tillhör 
ärtfamiljen och kan genom symbios med cyanobakterier tillgodogöra sig 
kväve ur luften och är därför lämpliga på näringsfattiga jordar. I övrigt bör 
jorden vara väldränerad och gärna kalkrik. Full sol och varma lägen såsom 
sydsluttningar passar ginsten väl. Används i massplanteringar i slänter eller 
som solitär eller i grupp i trädgården, gärna tillsammans med barrväxter. 
Gillas i regel av harar och bör därför skyddas. 
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-x burkwoodii ‘Somerset’, dofttibast

Zon I–IV. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1–1,5 m. Tät upprätt buske. En delvis vintergrön buske som 

blommar med doftande ljust rosa till ljust lila blommor i maj-juni. Växer tillfredsställande 

på de flesta odlade jordar men föredrar sandiga mulljordar med kalkinnehåll och soliga till 

halvskuggiga skyddade lägen. Tål inte stående vatten och avmognar dåligt i för näringsrik 

jord. Giftig! Använd som solitär eller tillsammans med andra buskar eller perenner.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-mezereum, tibast

Zon I–VII. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 0,8–1,5 m. Vasformad upprätt buske med få förgreningar. 

Odlas för de starkt doftande blommorna på bar kvist i mars-april. De är rosa och omger 

de annars ganska kala grenarna. I juli mognar de klarröda pepparkornsstora bären som 

liksom blommorna omringar grenarna. Trivs bäst i lätt skuggade, skyddade lägen på 

kalkrika fuktiga leror. Nöjer sig dock med det mesta som inte är alltför surt eller torrt. 

Härlig och väldoftande vårblommare. Hela växten är dock mycket giftig.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-involucrata var. vilmoriniana, näsduksträd (duvträd)

Zon I (–II). Höjd 6–10 m, bredd 7 m. Ett mindre till medelstort träd med i ungdomen 

pyramidformad krona, som sedan breddas och blir mer oregelbunden. Ger ett 

synnerligen exotiskt intryck genom de vita högbladen – ”näsdukarna” – som höljer de 

vinröda bollika blommorna i maj-juni. Kräver varma skyddade platser i sol till lätt skugga. 

Tål nästan alla jordar, men växer bäst på näringsrika, fuktiga och väldränerade jordar. 

Klarar ej dåligt dränerad jord. Solitär i parker och trädgårdar. Börjar ofta inte blomma före 

12–15 års ålder. 

ungträd co 150-200 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-fargesii, narrbuske

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 2–4 m. Sparsamt förgrenad buske med upprätta skott som 

sedan blir överhängande. Klocklika, gulgröna blommor i maj-juni. Utvecklar sedan 

de knallblå knubbiga baljorna som kallas ”död mans fingrar”. Dessa gör sig bra mot 

bladverkets höstfärger i gula toner. Föredrar näringsrika, fuktiga, men väldränerade jordar 

i soliga, skyddade lägen. Klarar dock både fattiga och sura, såväl som alkaliska jordar. En 

ovanlig solitär med många kvalitéer.

kl 80-100 

-gracilis, bruddeutzia

Zon I–III. Höjd 0,5–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 50–70 cm. Nätt liten buske med gracilt växtsätt 

och vita, enkla klockformade blommor i maj-juni. Blomningen är mycket riklig. Vacker 

som låg blommande häck eller solitär tillsammans med perenner eller andra buskar. 

Gallra med jämna mellanrum ut de äldsta grenarna för att undvika att busken blir risig.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

DAPHNE

Kvalitet Storlek

DAVIDIA

Kvalitet Storlek

DECAISNEA

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

DEUTZIA
Deutzia är ett släkte med tåliga buskar som blommar vackert i vitt eller  
rosa på försommaren. Ståndortskraven inskränker sig till att jorden ska  
vara näringsrik och något fuktig men inte våt. Föredrar soliga lägen men  
kan även växa något skuggigt. 
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-x hybrida ‘Mont Rose’, hybriddeutzia

Zon I–II. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Blommar med stora rosa blommor 

samlade i större klungor. Blommorna bleknar mot vitt under blomningstiden, som infaller 

i juni. Solitär eller i buskage, även användbar som klippt häck. 

busk co 3,5 l

-x magnifica, praktdeutzia

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2,5–3 m. c/c 70–90 cm. Snabb växande upprät buske med 

vita fyllda blommor i pyramidala blom ställningar, liknande syrenens. Blomningen äger 

rum i juni-juli. 

busk co 3,5 l

-x rosea, rosendeutzia

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1 m. c/c 70–90. Mindre buske med överhängande skott som 

under blomningens intensivaste fas är helt täckta av små klocklika blommor. Blomfärgen 

är rosa med vitt svalg. Blommar i juni-juli.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-scabra ‘Plena’, strävdeutzia

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. c/c 70–90 cm. Vår härdigaste deutzia, med fyllda 

vita blommor med rosa utsida. Mycket blomvillig och vacker. Fin solitär som även tillför 

blomning under juni-juli i blandade buskage.

busk co 3,5 l

-lonicera, gulblommigt getris

Zon I–IV (–V). Höjd 0,8–1 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 80–100 cm. Låg och kompakt buske 

vars bladverk slår ut i en kopparfärgad ton för att sedan anta en gulgrön färg. Gula 

blommor under juli-september följs av vackra höstfärger. Trivs på de flesta jordarna i sol-

halvskugga. En användbar marktäckare eller i framkant av buskage.

busk co 3,5 l

-lonicera ‘Dilon’, gulblommigt getris

Zon I–IV. Höjd 1 m. Bredd 1–1,5 m. c/c 80–100 cm. Sort utvald i Danmark från 

Nordamerikanskt material. Enhetlig och välväxande. I övrigt lik arten.

busk co 3,5 l

-sessilifolia cool splash (’Lpdcpodaras’pBr), brokbladigt getris

Zon I–IV. Höjd 1 m. Bredd 0,7–1,3 m. c/c 70–90 cm. God mark täckande förmåga 

med mörkt gröna blad med vit kant. Gula blommor. Bra till att liva upp enhetliga 

buskplanteringar. 

busk co 3,5 l

-cercidifolius, hösteld

Zon I–III (–IV). Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Rundad buske med vackert bladverk som om 

hösten färgas i sprakande röda färgen. Hösteldens blad är ovala till hjärtformade och 

påminner mycket om dem hos katsuran men är i regel större. Odlas med fördel i svagt 

sur och jämnt fuktig men väldränerad jord i sol till halvskugga. Unga plantor kan skadas 

av vårfroster med tillbakafrysning av årsskott. 

solitär co/kl 80-100 

Forts. DEUTZIA Kvalitet Storlek

Deutzia

DISANTHUS

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

DIERVILLA
Låga marktäckande och anspråkslösa buskar/ris hemmahörande i Östra 
Nord amerika. Läckert bladutspring om våren, friskt grönglänsande blad och 
vackra höstfärger kännetecknar getrisen. De sprider sig sakta med utlöpare 
och är därför utmärkta marktäckare.
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-campanulatus, klockbuske

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Långsamväxande luftig buske med horisontella 

grenar och små gulröda klockformade blommor. Blomningen äger rum strax innan 

bladutspring och blommorna är samlade i stora klasar. Sprakande höstfärger i rött och 

gult. En woodlandväxt som trivs i vandrande skugga under stora träd till sammans med 

rhododendron och andra surjordsväxter i fuktighets hållande humusrik jord med lågt pH. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-angustifolia, smalbladig silverbuske

Zon I–IV (–V). Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m. c/c 70–100 cm. Litet träd eller större buske. 

Unga skott är överdragna med silvergrått filthår. De lansettlika bladen är gröna på 

ovansidan och silvrigt vitaktiga på undersidan. Härdig, vindtålig och dessutom salttålig, 

vilket gör den till en bra kustväxt. Tål även torra och varma stads ståndorter. Skall alltid 

planteras i full sol. Klarar både fuktiga och torra jordar, men föredrar väldränerade och 

kalkrika jordar. Skapar fina kontraster i planteringar av vintergröna växter. Fin även som 

solitär eller i grupper.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

-commutata, silverbuske

Zon I–VIII. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. Anspråkslös buske med silvriga blad 

och mycket väldoftande, ganska oansenliga blommor i maj-juni. Får senare vitaktiga 

ovala frukter. Skjuter rot skott. Föredrar torra sandiga jordar med kalkinnehåll. Odlas utan 

problem på vilken jord som helst. Soliga lägen. Kontrastväxt i trädgårdar, buskage och 

landskapsplanteringar. 

busk co 3,5 l

-carnea, vårljung

Zon I–IV. Höjd 0,1–0,3 m, bredd 0,2–0,5 m. c/c 25–30 cm. Låg buske/ris, något 

kompaktare jämfört med vår inhemska höstljung, Calluna vulgaris. Blomningstiden 

varierar kraftigt beroende på väder och var i landet den odlas men infaller vanligtvis 

från jan-mars. Den långa och rika blomningen sker i en rad färgnyanser från vitt över 

rosa till ceriserött beroende på sort. Kan vara svåretablerad och vårplantering är att 

rekommendera. Vill ha väldränerad jord i full sol.

A-kval C

-carnea ‘Challenger’, vårljung

Zon I–IV, Höjd 0,1–0,3 m, bredd 0,2–0,5 m. c/c 25–30 cm. Rödblommande. Kraftig sort 

med mörkgrönt bladverk. Blommari jan-mars.

A-kval C

-carnea ‘Isabell’, vårljung

Zon I–IV, Höjd 0,1–0,3 m, bredd 0,2–0,5 m. c/c 25–30 cm. Vitblommande. Upprätt sort 

med friskt grönt bladverk. Blommar i feb-april. 

A-kval C

-carnea ‘Rosalie’, vårljung

Zon I–IV, Höjd 0,2–0,4 m, bredd 0,2–0,5 m. c/c 25–30 cm. Rosablommande. Upprätt och 

kraftigväxande sort med mörkgrönt bladverk. Blommar i jan-april.

A-kval C

-carnea ‘Wintersonne’, vårljung

Zon I–IV, Höjd 0,2–0,4 m, bredd 0,2–0,5 m. c/c 25–30 cm. Ljusröda blommor och 

rödgrönt bladverk, om vintern vacker bronsaktigt. En bredväxande sort som blommar i 

feb-maj.

A-kval C

ELAEAGNUS

Kvalitet Storlek

ENKIANTHUS

Kvalitet Storlek

ERICA

Kvalitet Storlek
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-alatus, vingad benved

Zon I–V. Höjd 1–2 m, bredd 1,5–3 m. c/c 70–90 cm. Kompakt buske med jämn breddad 

form. Mest karaktäristiskt för busken är dess bark med vinglika korklister. Får sprakande 

höstfärger i cerise toner. Tål de flesta odlade jordar med normal fuktighet och klarar både 

högt och lågt pH. Näringsrika och mullrika jordar ger dock bäst resultat. Sol-halvskugga. 

Dess jämna form och horisontella, täta grenverk gör den till en värdefull solitär, framförallt 

under höst och vinter. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-alatus ‘Compactus’, vingad benved

Zon I–III. Höjd 1,2–1,8 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 70–90 cm. Blir mindre och kompaktare 

men med något större och mer kupade blad jämfört med arten, som den i övrigt är lik. 

Solitärväxt som även är fin i grupper eller som informell häck.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

solitär  3x kl 80-100 

-europaeus ‘Evert’ E, benved

Zon I–IV. Höjd 3–4 m, bredd 2–4 m. I stort lik arten men skiljer sig genom en rikare och 

jämnare fruktsättning med något mörkare och större frukter. Framförallt framtagen för 

användning som solitär och i grupper. Vackrast på hösten.

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-europaeus fk UltUna E, benved

Zon I–V (–VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I–V). Höjd 3–5 m, bredd 2–4 m. Stor bred 

buske med vackra ljust röda fruktkapslar som senare öppnar sig i fyra delar och visar 

de skarpt orangefärgade fröna. Får lysande röda höstfärger. Anspråkslös, men föredrar 

näringsrik, fuktig jord med gott om kalk. Trivs bra i både sol och skugga. En inhemsk 

växt som framförallt gör sig fint i buskage och naturlika planteringar. Frökälla Ultuna har 

förbättrad härdighet och är enhetligare än ospecificerat material. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

-fortunei var. radicans, klätterbenved

Zon I–III. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. c/c 50–70 cm. Städsegrön växt med små mörkgröna 

blad med ljus nervatur. Kan användas i framkant av högre buskar. Föredrar näringsrika 

och fuktiga jordar, gärna med god mullhalt i sol till skugga.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-fortunei var. vegetus, storbladig klätterbenved

Zon I–III. Höjd 0,4–1,5 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Städsegrön buske som har något 

kraftigare grenverk än de föregående sorterna inom arten. Ca 4–5 cm stora blad som är 

styva och mörkt till något olivgröna. Fungerar som marktäckare men kan även spaljeras, 

klättar dåligt själv. 

co/kl 25-30 

-fortunei var. radicans BlonDy (’Interbolwi’), klätterbenved

Zon I–III. Höjd 0,3–0,4 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Användbar marktäckare med 

ett buskigt, krypande växtsätt och blankt läderartade, mörkt gröna blad med ett gult, 

oregelbundet mittparti. Städsegrön. En spännande och vacker marktäckande buske. 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-fortunei var. radicans ‘Emerald Gaiety’, silverbenved

Zon I–III. Höjd 0,5 m, bredd 0,6–1 m. c/c 60–80 cm. I stort lik föregående men skiljer 

sig med vitbrokigt bladverk. Under senvintern får ofta bladen en rosaröd rodnad som 

försvinner till våren igen. Inte lika härdig som ’Emerald ’n Gold’. Fin som marktäckare med 

mörka högre buskar som kontrast, t ex lagerhägg. 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-fortunei var. radicans ‘Emerald’n Gold’, guldbenved

Zon I–IV. Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,6–1 m. c/c 60–80 cm. Låg, marktäckande buske som 

vid kontakt med föremål kan växa något mera på höjden. De städsegröna bladen är 

mörkt gröna med smörgula ytterpartier. Bra i grupper eller som utstickande färgklick i 

annan plantering. Föredrar fuktig, humus- och näringsrik jord i sol till skugga. Klarar dock 

de flesta jordar som inte är för torra.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

Euonymus

Kvalitet Storlek

EUONYMUS
Varierande släkte där de större buskarna främst odlas för de läckra frukterna, 
de i olika grad listade skotten och den sprakande höstfärgen. Släktet inne
håller även städsegröna arter, ofta krypande och klättrande, vilka fungerar 
bra som tåliga marktäckare och klarar djup skugga samt rotkonkurrens. De 
bjuder också på ett antal varierande bladfärger som genom sin vintergrönska 
har många användningsområden. 
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-fortunei var. radicans ‘Sarcoxie’, klätterbenved

Zon I–IV. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. En sort med förhållandevis stora, 

rent gröna blad. En av de bästa gröna sorterna för både marktäckning och spaljé. Klättar 

dåligt själv och kan behöva hjälp.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-fortunei var. vegetus, storbladig klätterbenved

Zon I–III. Höjd 0,4–1,5 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Städsegrön buske som har något 

kraftigare grenverk än de föregående sorterna inom arten. Ca 4–5 cm stora blad som är 

styva och mörkt till något olivgröna. Fungerar som marktäckare men kan även spaljeras, 

klättar dåligt själv. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

solitär co/kl 60-80 

solitär co/kl 80-100 

-planipes, körsbärsbenved

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2,5 m. Upprätt vasformig buske med efterhand något 

överhängande grenspetsar. Sirligt grenverk och decimeterlånga blad som får mycket fina 

höstfärger, i allt från rosa till ljust gult, nästan vitt. Utmärkande för busken är de hängande 

ceriseröda frukterna som när de mognar visar sina orangefärgade frön. Vill ha ett skyddat 

läge med fuktig, närings- och mullrik jord i sol till halvskugga. En av höstens höjdpunkter. 

Vackrare och kraftigare plantor med klump.

co 3,5 l 40-50 

co 3,5 l 50-60 

kl 50-60 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-racemosa, pärlbuske

Zon I–III. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Stor bredväxande buske, som med tiden får ett 

överhängande växtsätt. Stor mängd vita blommor i maj. Trivs i näringsrika, jämnt fuktiga 

jordar, men drabbas lätt av kloros på kalkrika jordar. Soligt läge. En växt som nästan 

glömts bort men som förtjänar att användas mera. Fin som solitär eller i grupper i större 

anläggningar.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-’The Bride’, pärlbuske

Zon I–III. Höjd 0,7–1,3 m, bredd 1–2 m. Något slängig buske med tydligt överhängande 

grenar vilket gör att den aldrig blir riktigt hög. Riklig blomning i maj som föregås av 

vita pärllika knoppar vilka gett busken dess namn. Dekorativa frökapslar som sitter kvar 

länge. Bra buske som solitär i exempelvis perennplanteringar eller som hängande över 

murar. Tar tid på sig att bli tät och tillräckligt stabil att stå själv och levereras därför som 

uppbunden.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

EXOCHORDA

Kvalitet Storlek

Forts. EUONYMUS Kvalitet Storlek
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-sylvatica, bok

Zon I–IV. Höjd 20–25 m, bredd 20–25 m. Ett stort volymskapande träd som passar 

framförallt i parkmiljö. Karaktäristisk slät grå stam. Skirt ljusgröna blad på våren och 

lysande gula höstfärger. Unga individer behåller sina höstlöv under vintern, vilket 

utnyttjas i klippta häckar. Häckplantor ska inte toppas innan önskad sluthöjd. Boken är 

i regel något svåretablerad och bör alltid hanteras med klump eller liknande, i större 

storlekar än häckplantor. Vårplantering eller sen höstplantering. 

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 80-100 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

stambusk  4x kl 400-500 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-sylvatica fk Gottåsa E, bok

Zon I–IV (–V). Höjd 20–25 m. Bredd 20–25 m. Svensk frökälla från Gottåsa utanför 

Vislanda i Småland. Materialet har uppvisat god härdighet och ger plantor med rakt 

genomgående stam. Frökällan från Gottåsa för de E-märkta träden ligger norr om artens 

naturliga utbredning i ett kärvt klimat vilket borgar för god härdighet en bra bit upp i 

landet. Tyvärr råder stor brist på material från denna frökälla pga ojämn frösättning.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 80-100 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Fagus

Kvalitet Storlek

FAGUS
Ett släkte innehållande få arter men som alla blir stora träd, både höga och 
bredkroniga. Vår inhemska bok med dess sorter är mycket vackra parkträd, 
men trivs inte i den varma torra stadsmiljön utan kräver god fuktighet i  jorden 
och i luften. Jorden bör vara en näringsrik lera med kalkinnehåll. Växer 
dock tillfredsställande även på fattigare, grovkornigare jordar. Unga plantor 
klarar mycket skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern. Rotsystemet är 
mycket känsligt, undvik därför att gräva eller kompaktera jorden i närheten av 
bokträd. 
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-sylvatica fk hallanDsås E, bok

Zon I–III (–IV). Höjd 20–25 m, bredd 20–25 m. Svensk frökälla från insamlingar 

på Hallandsåsen. Högt kraftigväxande träd med mäktig krona. Har som häck rak 

genomgående stam och god förgrening. Materialet har uppvisat god härdighet. 

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 80-100 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-sylvatica ‘Aspleniifolia’, flikbladig bok

Zon I–IV. Höjd 5–15 m, bredd 5–10 m. Ett karaktärsträd med rundat växtsätt och ett 

vackert grenverk. Är ofta lågt förgrenade och ses snarare som stora buskar än som träd. 

Bladen är avlånga och flikade och ger på håll ett elegant, sirligt intryck. Ofta mycket 

vacker gul höstfärg. Borde användas mer som solitärträd i parker, men beakta bredden.

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd  co/kl 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  5x kl 300-350 

-sylvatica ‘Dawyck’, pelarbok

Zon I–III. Höjd 10–15 m. Bredd 3 m. Smalt upprättväxande form som framförallt passar i 

parkmiljö och på bostadsgårdar.

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

-sylvatica ‘Dawyck Gold’, gulbladig pelarbok

Zon I–III. Höjd 6–8 m, bredd 2 m. Vackert mindre pelarträd, särskilt om våren. Tätt 

förgrenad. Bladfärgen är först gul men övergår senare i en gulgrön nyans, i övrigt som 

vanlig ’Dawyck’. Lyser upp bland övrig grönska.

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

-sylvatica ‘Dawyck Purple’, rödbladig pelarbok

Zon I–III. Höjd 6–8 m, bredd 2 m. Mindre pelarträd med purpurröd bladfärg. Inte lika tätt 

förgrenad som ’Dawyck Gold’. I övrigt som ’Dawyck’.

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

Forts. FAGUS Kvalitet Storlek
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-sylvatica ‘Pendula’, hängbok

Zon I–IV. Höjd 15–20 m, bredd 12–15 m. Maffigt parkträd med ett arkitektoniskt växtsätt 

med långa hängande grenar. Har sin givna plats i större parker. Mindre kvaliteter ger 

sällan ett frodigt intryck. 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

stambusk  4x kl 400-500 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

-sylvatica ‘Purple Fountain’, hängblodbok

Zon I–IV. Höjd beror på hur högt toppen binds upp, bredd 4–5 m. En nyare sort som 

skiljer sig markant från ’Purpurea Pendula’ genom att den har ett något svagare 

purpurfärgat bladverk men framförallt genom att den blir betydligt högre. Ledande 

toppskott som bundits upp kan få denna sort att fortsätta att växa på höjden. 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 4x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

-sylvatica ‘Purpurea’, blodbok

Zon I–IV. Höjd 20–25 m, bredd 15–20 m. Fröförökad blodbok där den röda färgen i olika 

grad övergår i en något grönare nyans under sommaren. Detta faktum ger ett spännande 

färgspel i en blodbokshäck. Ett stort volymskapande träd med mer skiftande färger än 

’Purpurea Latifolia’.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 80-100 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd  co/kl 200-225 

ungträd  co/kl 225-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

stambusk  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Forts. FAGUS Kvalitet Storlek

Fagus

Frösådd blodbok varierar i  färgen och 

ger en livfull och spännande häck.
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-sylvatica ‘Purpurea Latifolia’, blodbok

Zon I–IV. Höjd 12–15 m. Bredd 10–12 m. Det finns många selektioner av blodbok, men den 

här anses som den vackraste, en riktigt mörkt röd bok. Bladen är svartröda, glänsande 

och riktigt mörka. 

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 4x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

ungträd  co/kl 125-150 

-sylvatica ‘Purpurea Pendula’, hängblodbok

Zon I–III. Höjd 6–8 m, bredd 2,5–5 m. Mindre, hängande träd med purpurröda blad. 

Sorten har inget naturligt toppskott. Den ympas ofta på låg stam och sen kan du själv 

bestämma höjden genom att binda upp skott efterhand. Solitär i trädgårdar och mindre 

parker. Tyvärr ganska ovanlig.

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  co/kl 150-175 

ungträd  co/kl 175-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

-murielae ‘Simba’, låg bergbambu

Zon I–III (–IV). Höjd 1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–60 cm för friväxande häck. Lägre sort 

med lika stora blad som ’Super Jumbo’. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

-murieliae, bergbambu

En robust, klumpbildande bambu som upplevs som mindre känslig jämfört med 

andra bambuarter. Utvecklas bra om de får en mullrik jord med goda vatten- och 

näringsförhållanden. Skall bambun planteras i lerig jord så är det viktigt att tillföra 

ordentligt med organiskt material för att säkerställa en god etablering, sedan klarar 

den sig även på dessa jordar. Vill helst stå i full sol men lätt skugga går också bra. De 

städsegröna bladen ger upphov till ett spännande ljudspel i vinden. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-murieliae ‘Bimbo’, bergbambu

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 0,6–1 m. c/c 50–60 cm för friväxande häck. En av de allra 

lägsta sorterna med mindre blad i större antal jämfört med ’Simba’. Utmärkt som solitär 

eller i friväxande häckar.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

-murieliae ‘Super Jumbo’, jättebergbambu – Ny i sortimentet!

Zon I–III (–IV). Höjd 2,5–4 m, bredd 2,5–3 m. c/c 70–100 cm för friväxande häck. Kraftig 

och robust sort med något överhängande växtsätt. Tät och frodig bambu för exempelvis 

snabb avskärmning. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

Forts. FAGUS Kvalitet Storlek

FARGESIA

Kvalitet Storlek
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-nitida ‘Great Wall’, glansbambu

-nitida ‘Great Wall’Zon I–III. Höjd 3–4 m, bredd 2–2,5 m. En storvuxen bambusort, i 

ungdomen upprätt, med åldern något mer överhängande. Mörkt grönbruna stammar och 

ett vackert friskt grönt bladverk. Sol-skugga i friska men väldränerade jordar. En frodig 

bambu väl lämpad till friväxande häckar.

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-nitida ‘Juizhaigou’, glansbambu

Zon I–III. Höjd 3–3,5 m, bredd 1,5–2 m. Tät upprättväxande bambu med vackert gul-

rödfärgade stammar. Smala friskt gröna blad, smalare än de hos F. murielae. Utvecklas väl 

i sol-skugga i friska men väldränerade jordar. Lika lämplig som solitär som till friväxande 

häckar. 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-x intermedia ‘Freja’ E, hybridforsythia

Zon I–III. Höjd 2 m, bredd 2 m. c/c 70–100 cm. Styvt upprätt villigblommande buske. En 

sort utvald ur material från Lunds Botaniska Trädgård. Citrongula blommor i stor mängd 

och lång blomningstid. 

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-200 

-x intermedia ‘Lynwood’’, hybridforsythia

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. I ungdomen stramt upprätt, senare 

något överhängande. Rikligt gulblommande i maj med bra fördelning av blommorna 

längs skotten. En förbätt ring av ’Spectabilis’ med lång blomningstid, större blommor och 

som inte blir lika risig med tiden. Solitär eller i blandade buskage. Den mest sålda sorten.

busk

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-mandshurica E, manchurisk forsythia

Zon I–V. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70–100 cm. En av de tidigast blommande 

forsythiorna. Får ljust gula blommor redan i mars. Strikt upprätt buske med korta 

sidogrenar. Något rotskottsskjutande. Höstfärger i vinrött till rödviolett. Bör ej placeras 

för varmt på grund av den tidiga knoppsprickningen.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 80-100 

solitär co/kl 100-125 

-Marée d’Or(’Courtasol’pBr), forsythia – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 0,8 m, bredd 1–1,5 m. c/c 90–100 cm. Lågvuxen forsythia med god 

marktäckande förmåga. Tätt grenverk och ett frodigt ljusgrönt bladverk som helt täcker 

stammarna. Blomning på fjolårskotten innan bladen slår ut. Blommorna är djupt gula 

och kommer i överflöd i mars. Generellt låga ståndortskrav, men bör stå väldränerat och i 

soliga lägen. Fungerar även i större urnor. 

busk co 3,5 l

-’Northern Gold’, forsythia

Zon I–VI. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2 m. c/c 70–100 cm. Den härdigaste forsythian. Tålig 

sort med guldgula blommor som klarar ner till -35 grader. 

busk co 3,5 l

Fargesia

Kvalitet Storlek

Forts. FARGESIA Kvalitet Storlek

FORSYTHIA
Mycket anspråkslösa och lättodlade buskar som bjuder på enastående 
blomprakt i gult under tidig vår. Forsythian är en av de första buskarna 
att blomma på våren, och är därför mycket uppskattad. Har inga större 
ståndortskrav, men föredrar något fuktiga, näringsrika och väldränerade 
jordar som inte är allt för kalkrika. Soliga och gärna varma lägen. Bör 
gallras ur med jämna mellanrum för att behålla blomrikedomen. 
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-gardenii (syn. alnifolia), liten häxal

Zon I–II Höjd 0,6–1,2 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 50–70 cm. Liten buske med tufsiga blommor 

på bar kvist i maj. Blommorna är vita, liknar en liten flaskborste och har en angenäm doft. 

Blågröna blad som färgas rödgula framåt hösten. Höstfärgen framträder bäst på soliga 

växtplatser. Kan skjuta rotskott. En frisk och vacker buske som borde komma till större 

användning.

co 3,5 l 30-40 

co 5 l 40-50 

co 5 l 50-60 

solitär co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-x intermedia ‘Mount Airy’, mellanhäxal

Zon I–III. Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. En korsning mellan ovanstående 

häxalar. Kompaktväxande buske med kraftigt växtsätt. De gräddvita blommorna har en 

sötaktig doft som påminner om honung. Vackra höstfärger i rött och orange.

co 3,5 l 30-40 

co 5 l 40-50 

co 5 l 50-60 

solitär co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-major, stor häxal

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Tätvuxen upprätt buske med 

rotslående grenar. Blommar i samband med bladutspringet, ca 2 veckor senare än F. 

gardenii. Blommorna är vita, flaskborstlika och något större än hos F. gardenii. Vackra 

höstfärger i gulröda toner. En frisk buske med många goda kvalitéer som bör användas 

mer. 

co 3,5 l 30-40 

co 5 l 40-50 

co 5 l 50-60 

solitär co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-alnus ‘Aspleniifolia’, flikbladig brakved

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 1–1,5 m. Mindre buske med vasformigt växtsätt och trådsmala, 

långa blad med gul höstfärg. En solitär att liva upp tråkiga buskplanteringar med. 

Ståndort likt arten.

busk co

solitär co/kl 100-125 

-alnus fk åmål E, brakved

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 2–3 m. I Sverige vildväxande gles och något risig buske 

med snabb tillväxt. Gröna blad med tydliga symmetriska nerver. Bladen får gul höstfärg. 

Gröna, senare röda och slutligen svarta frukter. Enbart använd som landskapsväxt. Är 

bra för citronfjärilens larver. Fuktiga till våta, kemiskt sura sandiga till leriga jordar i sol-

skugga. Klarar även torra växtplatser. Enhetlig och härdig frökälla från Dalsland.

busk co 3,5 l

Kvalitet Storlek

FRANGULA

Kvalitet Storlek

FOTHERGILLA
Litet släkte med endast två arter, varav båda kan odlas i Sverige. Häxalarna 
är woodlandväxter som passar tillsammans med rhododendron och andra 
surjordsväxter. Föredrar en fuktighetshållande och mullrik jord med lågt pH. 
Klarar dock leror med låg kalkhalt och jämn fuktighet. Sol till halvskugga. 
Iögonfallande blomning, blådaggigt bladverk och fantastiska höstfärger är 
några av detta släktes prydnadsvärden. 
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-americana ‘Autumn Purple’, purpurask

Zon I–IV (–?). Höjd 8–12 m. Bredd 7–10 m. I ungdomen smalt och snabbt upprättväxande. 

Tillväxten avtar med åldern och trädet breddas till en oval form. Utvald för sina 

magnifika höstfärger i violetta till gula toner. Sorten är en hanklon och sätter inte frukt. 

Härstammar från Ö NA:s fuktigare områden och föredrar, liksom vår inhemska ask en 

fuktig och näringsrik jord, men kan klara viss torka. Soliga till lätt skuggiga lägen. Sorten 

passar bra i stadsmiljö och har ett litet beskärningsbehov då den normalt växer med en 

genomgående stam.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-angustifolia ‘Raywood’, smalbladig ask

Zon I–III. Höjd 10–12 m, bredd 8–10 m. Ett litet träd med rundad, sammanhållen krona med 

smala blad som ger kronan ett sirligt utseende. Trädets höstfärg väcker ofta förundran 

då hela trädet skiftar till mörkt blodrött. Sorten är en hanklon som ej ger frukt. Viktigt 

med rätt uppbyggnadsbeskärning med tanke på dess mycket täta och buskiga växtsätt i 

kronan. Ett värmegynnat och torktåligt träd väl lämpat som gatuträd.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 35-40 

Fraxinus

Kvalitet Storlek

Ill.: T
o

v
e
 L

in
e
sk

ä
r

        'Atumn Purple'             ’Raywood’                                     excelsior                                 ornus                              ’Cimmaron’

Askskottsjukan

Askskottsjukan har funnits i Sverige sedan 2002, men det är under senare år som 

spridningen har tagit ordentlig fart. Askarna infekteras av den vindspridda  svampen 

Chalara fraxinea. Infekterade träd slår inte ut sina knoppar om våren eller så skrumpnar 

nyutslagna blad ihop och på sikt dör träden. I  dagsläget finns inget botemedel och 

sjukdomen verkar främst drabba F. excelsior. Angreppen varierar i storlek och intensitet 

från år till år. Vi vill i nuläget därför avråda från plantering av F. excelsior. 

F. angustifolia ’Raywood’ och F. ornus med sorter har vi ännu ej sett angripna av 

askskottsjuka. Kontakta oss för mer konsultation.

FRAXINUS
Luftiga träd med parbladiga blad och ljus bark. Näringsrika jordar är att rekom
mendera och de vill ha full sol för att utveckla en kraftig krona. Gemensamt 
för dem är den sena lövsprickningen och den förhållandevis tidiga bladfäll
ningen på hösten. Asken är skildkönad, men kan vissa år byta kön, så även 
hankloner sätter ibland frukt.
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-lydia, turkisk ginst

Zon I–IV. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 50–70 cm. Liten kuddformad buske med gula 

fjärilslika blommor under lång tid i maj. Föredrar varma, soliga lägen på väldränerade 

jordar med ganska lite näring. Tål beskärning, vilket dock inte brukar vara nödvändig. 

Vacker tillsammans med barrväxter eller ljung, i slänter eller som en låg häck. 

busk co

-tinctoria ‘Royal Gold’, färgginst

Zon I–III. Höjd 0,5 m, bredd 0,4–0,8 m. c/c 50–60 cm. Arten G. tinctoria är vildväxande 

i Sverige och har gula blommor lokaliserade till skottspetsarna. Blomning från juni till 

augusti och kan remontera på hösten. Tålig, men föredrar väldränerade jordar med 

humus, torra till fuktiga. Soliga lägen. Fin bland barrväxter. Sorten har något större 

blommor än arten. 

busk co

-triacanthos, korstörne

Zon I–II. Höjd 9–12 m, bredd 6–8 m. Gles och oregelbunden krona som för tankarna åt 

savannens akacior. Karaktäristiskt är de sylvassa, kraftiga (ibland över 12 cm långa) och 

förgrenade tornarna på stam och grenar. Luftigt bladverk som ger behaglig skugga. Gul 

höstfärg. Trivs bäst i kalkhaltig, väldränerad jord i varma lägen. Ett träd med små krav på 

mullhalten, passar därför utmärkt som gatuträd. Vårplantering rekommenderas. Vacker 

som solitär eller i grupper. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-ornus, manna-ask

Zon I–III. Höjd 9–12 m, bredd 7–9 m. Långsamtväxande träd med rundad krona. Får vita 

väldoftande blomklasar i maj. Manna-asken är ganska anspråkslös och kräver inte lika 

mycket näring som vår inhemska ask. Den föredrar dock kalkrika, väldränerade och 

fuktiga jordar. Värmekrävande. Ett intressant träd för gatumiljöer.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-ornus ‘Mecsek’, rundkronig manna-ask

Zon I–III. Höjd 4–7 m, bredd 3–7 m. Välformad, rund krona som växer mycket sakta, 

ympas in på önskad höjd. Blommar med vita blommor i maj. Lämpligt träd för små ytor i 

gatumiljö eller i villaträdgårdar. Sol-halvskugga.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-pennsylvanica ‘Cimmaron’, rödask  - Ny i sortimentet!

Zon I-II. Höjd 15-20m, bredd 7-9 m. En odlingsvärd hanklon som får vackra höstfärger 

som går i röda och orangea toner. Som ung har den ett smalt och upprätt krona som 

med tiden får ett ovalt habitus. Sorten har ett senare bladutspring än övriga arten vilket 

gör den mindre utsatt för vår frost. 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Forts. FRAXINUS Kvalitet Storlek

GENISTA

Kvalitet Storlek

GINKGO

GLEDITSIA

Kvalitet Storlek

se under Barrväxter
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-triacanthos ‘Shademaster’, korstörne

Zon I–II. Höjd 10–15 (–20) m, bredd 8–12 m. Initialt en oval, senare bredare, mer vasformad 

krona. Riktigt gamla exemplar får en mer paraplyformad krona. Ganska sparsamt 

förgrenad med ett mycket vackert växtsätt. Den sort som blir störst inom arten. Blankt 

mörkgröna blad med gul höstfärg. Sätter nästan ingen frukt. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-triacanthos ‘Skyline’, korstörne

Zon I–II (–III). Höjd 7–10 m, bredd 5–7 m. Gles, kägelformad krona med genomgående 

stam. Mörkgröna, läderartade blad. Får vacker guldgul höstfärg och har inga taggar. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-triacanthos ‘Sunburst’, gulbladigt korstörne

Zon I (–II). Höjd 7–9 m, bredd 4–5 m. Ett litet träd som i bladutspringet lyser upp med 

sina guld till limegula blad. Får en något oregelbunden krona utan genomgående stam, 

bra som solitärbuske/träd men rekommenderas ej till alléer. Taggfri. Mycket effektfullt 

mot mörkare bakgrundsväxter eller mot släta fasader. En växt vi rekommenderar för den 

som vill ha något lite mer speciellt. Årsskotten fryser oftast tillbaka något.

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-dioicus, kentuckykaffe

Zon I–III (–IV). Höjd 12–15 (–20) m, bredd 7–10 m. Ett i ungdomen fåförgrenat träd 

som med tiden bildar en bred oval till äggrund krona. Kentuckykaffet lövas sent om 

sommaren i en skir och frisk blågrön bladskrud bestående av 50–80 cm stora, dubbelt 

sammansatta blad. Efter gula höstfärger faller blad tillsammans med bladspindel och 

blottar en sparsam grenuppbyggnad klädd i grov, vackert uppsprucken bark. Ett 

värmegynnat, annars något långsamväxande träd som väl etablerat fungerar bra som 

gatuträd där utrymme ges. Trivs bäst i väldränerade och varma jordar i sol till halvskugga. 

Bör hanteras med klump eller liknande. Rekommenderas som företablerad i Air-Pot.

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-carolina, snödroppsträd

Zon I–III. Höjd 3–7 m, bredd 3–5 m. Sirligt litet träd med vacker blomning i maj med 

små snödroppslika blommor längs fjolårsskotten. Vill ha ett skyddat läge i full sol till 

halvskugga. Jorden bör vara mullrik och jämnt fuktig med ett pH som inte bör överstiga 

7 då detta kan ge klorotiska blad. Mycket vacker i woodland eller som överståndare till 

olika rhododendron och azaleor som har liknande ståndortskrav.

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-monticola, storblommigt snödroppsträd – Ny i sortimentet!

Zon I–II (–III). Höjd 8–12 m, bredd 5–10 m. Medelstort och starkvuxet buskträd med bred 

vasformad krona. Blomning i maj med drygt 2 cm stora snövita klocklika blommor. Dessa 

efterföljs av åsade fruktkapslar som dekorativt hänger längs grenarna utöver säsongen, 

även dekorativa vintertid. Blad enkla, eliptiska till ovala och mörkt gröna. Ståndort likt H. 

carolina i skyddad miljö på friska, rika jordar och svagt sura jordar i sol till skugga.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Gleditsia

Forts. GLEDITSIA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

GYMNOCLADUS

Kvalitet Storlek

HALESIA
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-x intermedia ‘Arnold Promise’, hybridtrollhassel

Zon I–III (–IV). Höjd 1,5–2 m, bredd 2–3 m. Tydligt bredväxande luftig buske med starkt 

mörkgula blommor i mars, något senare än de övriga sorterna. Fördelen med det är att 

blommorna inte lika lätt fryser bort. En av de bättre sorterna för plantering lite längre 

upp i landet.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-x intermedia ‘Diane’, hybridtrollhassel

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2,5 m. Mörkt rödorangea till vinröda blommor under 

februari till mars. Vacker och distinkt sort som bör placeras mot en ljusare bakgrund för 

att blommorna ska komma fram ordentligt. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-x intermedia ‘Feuerzauber’, hybridtrollhassel

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2,5–3,5 m. Kraftigt och brett vasformad. Bronsröd blomfärg 

att skåda under februari till mars.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-x intermedia ‘Jelena’, hybridtrollhassel

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2,5–3,5 m. Tidigblommande sort (december-februari). Brett 

upprättväxande. Otroligt vacker orange till kopparfärgad blomning. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-x intermedia ‘Pallida’, hybridtrollhassel

Zon I–III. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2,5–4 m. Kraftigväxande, stora, väldoftande svavelgula 

blommor. Blommar tidigt och blommorna fryser ibland tillbaka, anses ändå vara en av de 

bästa sorterna.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

Kvalitet Storlek

HAMAMELIS
Brett vasformade, luftiga buskar med karaktäristisk blomning på bar kvist 
någon gång mellan jul och april. Blommorna är tofsliknande i olika varma 
färger beroende på art och sort. Väldoftande blommor, intensiteten varierar 
dock kraftigt. Bladen är stora och matt gröna och ger om hösten busken 
dess andra stora värde, de sprakande höstfärgerna i gult och orange. Trivs i 
väldränerad humusrik jord och helst i halvskugga. Planteras med fördel där 
du ofta passerar vintertid, nära gångar, entréer eller på atriumgårdar.
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-x intermedia ‘Westerstede’, hybridtrollhassel

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. Upprätt, vasformad buske med ljusgul blomning i 

februari-mars. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-helix, murgröna

Zon I–II. Höjd som marktäckare 0,1–0,2 m, rankar iväg med god fart på bredden. c/c 

30–50 cm som marktäckare. Vacker städsegrön marktäckare med trelobade blad. De 

långa rankorna har luftrötter och kryper längs marken så länge de inte stöter på några 

föremål, om detta händer börjar de klättra upp längs husväggar, trädstammar och dylikt. 

På vissa platser kan det vara mycket effektfullt. Växer på de flesta jordar, bara de inte är 

rena torvjordar. Trivs dock bäst på näringsrika mull,- och kalkrika jordar med tillgång till 

fukt. Halvskugga till skugga, men även sol om skydd mot vårsolen finns. 

marktäckare co

-helix var. arborescens, buskmurgröna

Zon I–II. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. Mindre, nästan bollformad buske som är vegetativt 

förökad från murgrönans blommande (adulta) skott och saknar därför förmågan att 

klättra. Bladen är hjärtformade och inte trelobade. Om hösten översållas den lilla runda 

plantan med de bollformade blomställningarna som är mycket nektarrika och tilldrar 

sig mycket insekter. Som marktäckare, friväxande häck eller solitär i skuggiga lägen. 

Ståndortskrav som arten. 

busk co 30-40 

busk co 40-50 

-helix ‘Baltica’, baltisk murgröna

Zon I–III. Höjd 4–8 m, sprider sig med långa rankor. c/c 30–40 cm. En murgröna med små 

mörkgröna blad med vit ådring. Härdigare än arten. 

marktäckare co

-helix GraFik® E (’Edvin’pBr),  murgröna

Zon I–IV. Höjd 0,1 m, sprider sig snabbt med långa rankor. c/c 25–40 cm. En av tre 

härdiga murgrönor med E-status. Relativt småbladig, ca 4–4,5 cm men med en god 

marktäckande förmåga genom lättrotade skott. Bladen är mörkt gröna med tydlig, vit 

nervatur. Utmärkt marktäckare i skuggiga lägen. 

marktäckare co

co 2 l

-helix hUlDra® E (’Eskil’pBr), , murgröna

Zon I–IV. Höjd 0,1 m, sprider sig snabbt med långa rankor. c/c 25–40 cm. Ny E-märkt sort 

med något större blad än hos Grafik. Bladen är 7–9 cm vida, relativt ljust gröna med svag 

antydan till vitaktig nervatur. God marktäckande förmåga, frisk och härdig. Härstammar 

från Visby och ska ha klarat krigsvintrarna. 

marktäckare co

co 2 l

-helix hymn® E  (’Edvard’pBr), murgröna

Zon I–IV. Höjd 0,1 m, sprider sig snabbt med långa rankor. c/c 25–40 cm. Kan sägas 

vara ett mellanting mellan Huldra och Grafik. Bladen är mellanstora, 5–6 cm vida och 

friskt gröna, ljusare än hos Grafik och med något mindre tydlig ådring. Mycket goda 

marktäckande egenskaper och passar som underplantering till träd och buskage. Sorten 

är hämtad ur ett bestånd utanför Bohusläns kust och ska ha klarat krigsvintrarna.

marktäckare co

co 2 l

-helix ‘Woerner’, storbladig murgröna

Zon I–III. Höjd 3–4 m, sprider sig med långa rankor. c/c 40–50 cm. Starkväxande sort 

med stora, mörkt gröna blad och vit ådring. Får om vintern en rödbrun till purpurviolett 

anstrykning. Härdigare än hibernica.

marktäckare co

-hibernica, storbladig murgröna

Zon I–II. Höjd 0,1–0,3 m, Sprider sig med långa rankor. c/c 40–50 cm. Liknar den vanliga 

murgrönan, men har större blad som är något ljusare och har mindre tydlig nervatur. 

Utmärkt marktäckare i landets södra delar. Är inte lika frosttålig som den vanliga mur-

grönan. Kan därför skadas av vårsolen och bör odlas i skugga.

marktäckare co

Hamamelis

Forts. HAMAMELIS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

HEDERA
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-syriacus (i sorter), frilandshibiskus

Zon I (–II). Höjd 1–2 m, bredd 0,8–1,5 m. Tydligt upprätt buske med ljus bark och tunna, 

friskt gröna blad. Blommar från slutet av juli till slutet av september med enkla, halv- eller 

helfyllda blommor beroende på sort. En rad färger och färgkombinationer finns att välja 

mellan. Är mycket ljus- och värmekrävande och blommar betydligt tidigare och rikare då 

den placeras intill en fasad eller vägg av något slag. Föredrar näringsrik, lucker och gärna 

mullrik jord. God dränering är ett krav. Riskerar att frysa bort helt vid extremt kalla vintrar 

med barfrost.

busk co 30-40 

-rhamnoides, havtorn

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 2–5 m. Stor bred buske med ett oregelbundet spärrigt 

växtsätt. Ger ett säreget intryck med sina små, smala silvriga blad och orangeröda 

frukter. Skjuter rotskott och bildar med tiden stora buskage. Mycket anspråkslös men 

föredrar en sandig lucker jord, fungerar dock bra även på lätta lerjordar så länge 

dräneringen är god. En pionjärväxt som inte klarar av någon skugga. Mycket salt- och 

vindtålig och passar utmärkt som lähäck i utsatta lägen. Både han- och honplantor säljs, 

båda behövs för säker fruk tsättning.  

(Se även Frukt & Bär.)

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-rhamnoides ‘Hikul’, havtorn

Zon I–IV. Höjd 1,2–2 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. Lågväxande han klon med tätt växtsätt 

med många små, korta skott och små, silver färgade blad. Sorten är i det närmaste 

tagglös och skjuter få rotskott. En spännande marktäckare på torra och saltbemängda 

lokaler. 

busk co 3,5 l

-miconioides, jasmintry -Ny i sortimentet!

Zon I, Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Ett välkommet tillskott till de senblommande buskträden. 

Blommar med vita jasmindoftande blommor i september/oktober vilket gynnar de 

allra flitigaste pollinatörerna. Blommorna sitter på ljusröda skaft som sitter kvar efter 

blomningen vilket förlänger prydnadsvärdet. Den ljusa, flagnande barken förstärker 

ytterligare de estetiska värdena även vintertid. Arten härstammar från centrala Kina och 

trivs bäst på ett gynnsamt läge med vandrande skugga i frisk parkmark.

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-225 

solitär  5x kl 225-250 

solitär  5x kl 250-300 

-discolor, vippspirea

Zon I–III. Höjd 1–2 m, ofta bredare än hög. Upprätt till över hängande buske med fluffiga 

nickande blomställningar i vitt, på minnande om rönnspireans. Blomning i juli. Klarar sig 

bra på de flesta normala trädgårdsjordarna som inte är allt för fattiga. Klarar inte torka 

utan vill ha jämn tillgång till fukt. Får lätt kloros på kalkrika jordar. Sol till halvskugga. 

Blommar bra även i skugga. Som solitär, i naturlika planteringar eller som underplantering 

till större träd.

busk co 3,5 l

HEPTACODIUM

Kvalitet Storlek

HIBISCUS

Kvalitet Storlek

HIPPOPHAE

Kvalitet Storlek

HOLODISCUS

Kvalitet Storlek
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-arborescens ‘Annabelle’, vidjehortensia

Zon I–IV. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1–1,4 m. c/c 50–70 cm. En något luftig buske 

som blommar i juli-september med drygt 30 cm stora, vita, sterila bollformade 

blomställningar. Blomställningarna tenderar att lägga sig och kan med fördel bindas 

upp. Sol-skugga i skyddade lägen. Är den vanligaste sorten och rekommenderas framför 

arten. 

busk co 3,5 l

-macrophylla ‘Bouquet Rose’, trädgårdshortensia

Zon I–II. Höjd 0,8–1,2 m, bredd ca 1 m. c/c 50–70 cm för fri växande häck. Bollformade 

blommor i rosa på svagt sura, neutrala och basiska jordar. Blommorna blir blå i jord med 

pH under ca 5,5.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-macrophylla Endless summer®-serien THE BRIDE ('Blushing Bride') 

Zon I–IV. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70-90 cm. Som Endless Summer®, men med 

vita blommor och ett något kompaktare växtsätt. Knopparna är grönvita för att som fullt 

utslagna bli rent vita och sedan övergå i en mer rosa ton. På jordar med sur reaktion och 

mycket aluminium färgas blommorna istället ljust blå. 

busk co 3 l

busk co 5 l

solitär co 60-80 

-macrophylla Endless summer®-serien THE ORIGINAL ('Bailmer') 

Zon I–IV. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. En nyare sort av 

trädgårdshortensia som sätter blommande knoppar både på års- och fjolårsskotten. 

Detta gör att den blommar längre norrut, även om den fryser ner. Bollika blommor 

som skiftar från blått till rosa med stigande pH-värde. Varma och skyddade lägen i god 

trädgårdsjord. 

busk co 3 l

busk co 5 l

solitär co 60-80 

-macrophylla ‘Masja’, trädgårdshortensia

Zon I–II. Höjd 0,8–1,2 m, bredd ca 1 m. c/c 50–70 cm för friväxande häck. Kompaktvuxen 

sort med starkt rosaröda blommor i stora bollika blomställningar. De enskilda blommorna 

är större hos de andra trädgårdshortensiorna.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-macrophylla ‘Nikko Blue’, trädgårdshortensia

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–90 cm. Stor och bred buske med toppiga 

blomställningar i juli-september. De initialt creme färgade blommorna färgas rosa vid 

mognad och blir sedan bruna och sitter kvar under vintern. Grenarna är ganska sköra 

och plantan bör därför skyddas från starka vindar. Tål inte rotkonkurrens. Blommar på 

fjolårsskotten. Sol-halvskugga. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-paniculata ‘Grandiflora’, syrenhortensia

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–90 cm. Stor och bred buske med toppiga 

blomställningar i juli-september. De initialt cremefärgade blommorna färgas rosa vid 

mognad och blir sedan bruna och sitter kvar under vintern. Grenarna är ganska sköra 

och plantan bör därför skyddas från starka vindar. Tål inte rotkonkurrens. Blommar på 

fjolårsskotten. Sol-halvskugga. 

busk co 3,5 l

stam co 90-110 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

Kvalitet Storlek

Hydrangea

HYDRANGEA
Företrädelsevis sensommarblommande mindre till medelstora buskar med 
imponerande blommor som antar olika färg beroende på jordens pH. Djup, 
fuktighetshållande humusrik och väldränerad jord med något sur reaktion i 
 solskugga är den optimala ståndorten. Värdefulla i trädgårdssammanhang,  
men kan även användas i parkmiljö. De stora vackra blommorna är ofta sterila 
och är till för att locka pollinatörer till de mer oansenliga fertila blommorna. 
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-paniculata Great star® (’Le Vasterival’pBr) , syrenhortensia

Zon I–III(–IV). Höjd 1,5–2 m, bredd 1–2 m. Stora rent vita blomställningar i juli-september. 

De egentliga blommorna är kantade av vackert bågböjda, öppna randblommor. Frodigt, 

mörkgrönt blad verk. Beskärning av årsskotten på våren gynnar blomningen. 

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

-paniculata ‘Kyushu’, syrenhortensia 

Zon I–III (–?). Höjd 2–2,5 m, bredd 2–2,5 m. c/c 70–90 cm. Elfenbensvita drygt 30 cm 

stora smalt strutformade blomställ ningar klär denna upprätta buske under sensommaren 

(juli-september). En mycket vacker sort som till skillnad från övriga trädgårdshybrider har 

ett mer naturlikt utseende.

busk co 3,5 l

-paniculata ‘Limelight’, syrenhortensia

Zon I–V. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 70–90 cm. Spännande sort med mycket 

täta, koniska, något rundade och ganska vida blomställningar. Knopparna längst 

upp i blomställningen är limegula till limegröna för att övergå i rent vitt längre ner i 

blomställningen. När blommorna håller på att vissna får de först en rosaröd ton för 

att sedan bli bruna. Blomning juli-oktober. Får ofta röda  höstfärger. En sort vi vill 

rekommendera som omväxling till de mer vanliga sorterna. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-paniculata little lime® (‘Jane’), syrenhortensia

Zon I–III. Höjd 1 m, bredd 1m. c/c 50–70 cm. Ny dvärgform av ’Limelight’. Liknar denna 

i allt väsentligt men blir drygt hälften så stor. Blommar i limegröna toner, som sedan 

övergår i rosa alltefter som blommorna åldras.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-paniculata ‘Pink Diamond’, syrenhortensia

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–90 cm. Stora blomklasar där inte alla blommor 

blommar samtidigt, vilket förlänger blomningstiden, juli-oktober. Blommorna är från 

början vita, men antar snart en vacker rosa färg. Färgas tidigare och starkare rosa än 

’Grandiflora’.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

-paniculata Vanilla Fraise® (‘Renhy’), syrenhortensia

Zon I–III. Höjd 2–2,5 m, bredd 2–2,5 m. Ny spännande syrenhortensia med initialt silkesvita 

blommor som sedan övergår till rosa när blommorna slår ut. Mot slutet av blomningen 

antar blommorna en purpurröd ton. Ofta finns alla tre färgerna samtidigt på busken. 

Något fuktig, mullrik jord i sol till skugga. Lyser upp bra i norrlägen. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

-serrata ‘Bluebird’, purpurhortensia

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 60–80 cm. Den bästa blå sorten som får blålila 

blommor på kalkhaltiga jordar. Med lägre pH övergår färgen alltmer till rent blått. Flata, 

ca 10 cm breda blomställningar i augusti-oktober. Skyddade lägen. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-serrata ‘Preziosa’, purpurhortensia

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60–80 cm. Upprätt buske med vackra mörkbruna 

grenar och rosaröda bollformade blommor liknande de hos H. macrophylla, men 

betydligt mindre. Juli-oktober. Blomrik, men tål inte rotkonkurrens. Skyddade lägen.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

-calycinum, prakthyperikum

Zon I–II. Höjd 0,3 m, mattbildande med rotskott. c/c 30–40 cm. Låg, marktäckande 

halvbuske som genom rotskott med tiden täcker in stora ytor. Upp till 7 cm vida, gula 

blommor i juli-september. Sverige fryser de ovanjordiska delarna ofta ner och till våren 

skjuts nya skott från roten. Blommar bäst i sol, men växer tillfredsställande i skugga, även 

under större träd. Känslig och nyckfull, tenderar att plötsligt dö ut under vissa vintrar.

busk co 2 l

Forts. HYDRANGEA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

HYPERICUM
Mestadels låga tåliga buskar med gula blommor och blanka, lansettlika till 
ovala blad. Fryser ofta ner. Väldränerad, humusrik jord i soliga lägen. Dock 
ganska anspråkslösa.
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-aquifolium ‘Alaska’, järnek

Zon I (–II). Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. Kompakt, pyramidalt växtsätt med flikiga, 

taggiga blad som är något mindre än hos arten. Honklon som ger rikligt med röda bär 

då hanplantor av släktet finns i närheten. Vacker som solitär eller i grupper, gärna mot 

fasader där växtens form mer kommer till sin rätt. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-225 

-aquifolium ‘J. C. van Tol’, pyramidjärnek

Zon I–II. Höjd 2–4 m, bredd 2,5–3 m. Växer upprätt och får en pyramidal krona, dock 

inte lika tät som ’Alaska’. Glänsande gröna blad som är näst intill taggfria. Röda frukter. 

Används på samma sätt som föregående.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-225 

-aquifolium ‘Pyramidalis’, pyramidjärnek

Zon I–II. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2 m. Något kägelformad upprätt och sammanhållen 

krona. Något mindre än de båda föregående. Röda frukter. En sort som passar bättre in i 

små sammanhang, har dock ej fått något ordentligt genomslag på marknaden. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-225 

-’Gemo’

Zon I–III. Höjd 0,6–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 40–50 cm för fri växande häck. Nästan 

bollformad till halvklotformad buske med förvedade grenar som inte fryser ner om 

vintern. Små gula blommor i juli-september och kvarsittande frökapslar. Solitär eller i 

friväxande häckar och i framkanten av buskage.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-’Hidcote’, vinterhyperikum

Zon I–III. Höjd 0,6–1,2 m, bredd upp till 1 m. c/c 50–70 cm för friväxande häck. Vid buske 

med gröna, delvis vintergröna blad och stora, nära 7 cm vida, gula blommor från juli 

och ända till oktober. Busken fryser ofta ner, men kommer snabbt igen på våren. Tål 

stadsklimat och värme. Soliga lägen eller någon skugga. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x inodorum ‘Loke’

Zon I–II. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 80–100 cm för friväxande häck. Kraftigväxt sort 

med fräscht grönt bladverk och gula blommor med långa ståndare. Riklig blomning i 

juli-september, senare vackra brunsvarta fröställningar. Fryser ofta ner, men återkommer 

med god kraft. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

Kvalitet Storlek

Hypericum

Forts. HYPERICUM Kvalitet Storlek

De småbladiga sorterna av Ilex 

har tidigare föreslagits som 

ersättare till buxbom. Det har 

nu visat sig att dessa ej har 

motsvarat förväntningarna och 

bör därför inte ersätta buxbom 

i större omfattning.  

ILEX
Buskar eller mindre träd som känns igen på de styva, mörkt gröna och städse
gröna bladen försedda med vassa sågtänder längs bladsidorna. De lingon
liknande bären är även de karaktäristiska och växten förknippas ofta med 
juldekorationer. Växer normalt i skogens buskskikt och utvecklas bäst i 
halvskugga även om både full sol och helskugga ger goda resultat. En mullrik 
och gärna näringsrik jord som inte får vara för torr är viktigt för god utveckling. 
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-crenata ‘Convexa’, japansk järnek

Zon I–III. Höjd 0,6–1,4 m, bredd 1–1,6 m. c/c 50–70 cm, Luftig städsegrön buske som 

blir bredare än vad den blir hög. De stela bladen med blank vaxartad yta är kupade 

och ljust gröna. Grenarna är släta och gråa. En buske som ibland förväxlas med vanlig 

buxbom men som har ett betydligt ljusare och luftigare bladverk. Både blomningen och 

fruktsättningen är oansenlig. Utmärkt för att lätta upp intrycket bland mörka och täta 

barrväxter.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-crenata Dark Green (’Icoprins11’pBr), japansk järnek

Zon I–III. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1–1,8 m. c/c 50–70 cm, för buskage, c/c 25–30 cm för häck. 

Mycket lik buxbom i både växtsätt och bladfärg och form. Bladen är mörkare och något 

mattare än hos ’Convexa’. Tål formklippning. Långsamväxande. 

För formklippt se under Formklippt.

10-15 co

15-20 co

-crenata ‘Stokes’, japansk järnek

Zon I–II (–III). Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1–1,8 m. c/c 50–70 cm, för buskage, c/c 25–30 cm för 

häck. Låg, bredväxande sort med ett tätt växtsätt som gör den idealisk för formklippning. 

Föredrar en mullrik, svagt sur jord.  

För formklippt se under Formklippt

15-20 co

-x meserveae ‘Blue Angel’, blå järnek

Zon I–IV. Höjd 1–2 m, bredd 1–1,5 m. En härdig, kompakt och busklik järnek. Bladen är 

mörkt blågröna, mindre och mer taggiga än de hos A. aquifolium. Får rikligt med röda 

bär.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

-x meserveae BlUe maiD, blå järnek

Zon I–IV. Höjd 1,2–2,5 m, bredd 1–1,8 m. Kraftigt, buskigt växtsätt som skiljer sig från 

samtliga andra genom att den kan få frukt utan att hanplantor finns i närheten. 

Fruktsättningen är inte lika god som hos andra honplantor och den blir bättre då 

hanplantor finns även om det inte är nödvändigt.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

-x meserveae ‘Blue Prince’, blå järnek

Zon I–IV. Höjd 1–2,5 m, bredd 1–1,8 m. Buske med något pyramidalt växtsätt. Hanklon utan 

frukter, används främst för att pollinera andra sorter. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

-x meserveae ‘Blue Princess’, blå järnek

Zon I–IV. Höjd 1–2,5 m, bredd 1–2 m. Tät buske med något pyramidalt växtsätt. Honklon 

som ger rikligt med röda bär. Inte riktigt lika blåaktiga blad som ’Blue Angel’.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

-virginica little henry (’Spirch’pBr), itea – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 40–50 cm, bredd 40–50 cm. Näpen liten rundad buske med överhängande 

växtsätt. Vita väldoftande blommor fullkomligt täcker denna buske under våren. 

Blommorna sitter på fjolårsskotten och är arrangerade i hägglika blomställningar. Friskt 

grön bladskrud som färgas vackert röd innan bladfall. Frisk och humusrik jord i sol till 

skugga. 

busk co 5 l

Forts. ILEX Kvalitet Storlek

ITEA

Kvalitet Storlek
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-cinerea fk öreBro E, grå valnöt

on I–IV (–V). Höjd 10–15 m, bredd 10–15 (–25) m. Grov grenbyggnad med stora, matta 

parbladiga blad som kan bli över en halvmeter långa och färgas i gula toner under 

hösten. Det bästa valet av valnöt för mellansverige och längs norrlandskusten. Näringsrik, 

inte för torr jord. Gynnas dock av värme och trivs i det varma stadsklimatet. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-mandshurica, manchurisk valnöt

Zon I–IV (–V). Höjd 10–15 m, bredd 10–15 m. Sparsamt förgrenat träd med stor bred 

krona. Mycket stora, upp till 75 cm långa parbladiga blad som ger ett exotiskt intryck. 

Slår ut tidigt på våren vilket kan ge problem med sen vårfrost i södra Sverige. Trivs bäst i 

näringsrik, mullhaltig fuktig jord. 

co/kl 40-60

co/kl 60-80 

solitär co/kl 80-100 

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-200 

-nigra, svart valnöt – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 18–22 m, bredd 10–15 (–20) m. Ett i ungdomen sparsamt förgrenat träd som 

med tiden utvecklar en konisk till rundad krona. Denna valnöt utvecklar en genomgående 

stam och en ljusgrönt frodig krona bestående av 30–50 cm långa sammansatta blad. 

Höstfärgen är vackert smörgul. Blad och frukter doftar aromatiskt vid beröring. En 

mycket vacker solitär som fordrar frisk och näringsrik jord för tillfredställande utveckling. 

Rekommenderas företablerad i Air-Pot.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-regia, äkta valnöt

Zon I–II. Höjd 12–15 m, bredd 10–15 m. Mellanstort träd med rundad, senare kupolformad 

krona och parbladiga blad och karaktäristiskt stort uddblad. Ätliga nötter om hösten. Ett 

kulturträd som har funnits länge i Sverige. Kräver en varm växtplats för god utveckling 

samt mullhaltig fuktig och väldränerad jord, gärna med kalkinnehåll. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-angustifolia, smalbladig kalmia

Zon I–III. Höjd 0,5–1 m, bredd 0,6–1,2 m. Långsamväxande städsegrön buske med 

sparsamt förgrenade skott. Mycket  speciella, skålformade djupt rosa blommor i 

juni-juli. Blommorna är samlade i täta blomställningar i skottspetsarna. Kräver en 

fuktighetshållande mullrik och sur jord. Full sol ger rikligast blomning, men den klarar 

även halvskugga. Kalkskyende. 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-latifolia, smalbladig kalmia

Zon I–II (–III). Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. Större och med kraftigare och mer förgrenade 

grenar än K. angustifolia. Blommar med rosa blommor med mörka prickar inuti. 

Blomningen infaller ungefär en månad före ovan nämnda art. Ståndort och läge som K. 

angustifolia.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-japonica, kerria

Zon I–II. Höjd 1–1,5 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 70–90 cm. Buske bestående av många friskt 

gröna smala skott uppskjutande från marken. Små, grovt sågtandade blad och enkla 

smörgula blommor i maj. Föredrar näringsrika jordar som ej är sura, i sol till halvskugga, 

upplevs ofta som svagväxande på riktigt magra jordar. Skjuter rotskott och blir därmed 

betydligt bredare med tiden.

busk co 3,5 l

-japonica ‘Pleniflora’, dubbelblommande kerria

Zon I–II. Höjd 1–1,5 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 70–90 cm. Skiljer sig genom att blommorna är 

dubbla. Skotten är karaktäristiskt sparrisgröna. I övrigt som arten.

busk co 3,5 l

JUGLANS

Juglans

Kvalitet Storlek

KALMIA

KERRIA

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek
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-paniculata, kinesträd

Zon I (–IV?). Höjd 3–6 m. Bredd 3–6 m. Ett nytt, spännande träd med ett något 

oregelbundet växtsätt, ofta bredare än högt. De parbladiga bladen slår ut i allt från 

limegrön till bronsaktig ton, för att sedan anta en mörkt grön färg. Höstfärgen är allt 

från gulgrön till gyllengul och ackompanjeras av de lustiga, uppblåsta frukterna som 

sedan sitter kvar efter bladfall. Blommorna är gula i stora yviga ställningar och visar sig 

under juli månad. Växer bäst i en fuktig, näringsrik jord, men är mycket tork-, vind- och 

värmetålig. Klarar stadsklimatet utmärkt, varför det på senare tid alltmer har börjat 

användas i urbana sammanhang. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-amabilis, paradisbuske

Zon I–V. Höjd 2–3,5 m, bredd 2–3 m. Stor buske med något matt grönt bladverk och 

som blir översållad med rosa klockliknande blommor i maj-juni. Karaktäristiskt är de 

kraftigt flagnande stammarna där barken lossnar i långsmala flagor. Kräver näringsrik 

jord och vantrivs på blöta jordar. Soligt läge gynnar blomningen men är inget krav, även 

halvskugga går bra. Fin som klippt häck men får då i princip inga blommor. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-225 

-amabilis ‘Kellokas’, paradisbuske

Zon I–IV. Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1,5–2 m. Betydligt lägre sort med härstamning i Finland. 

Busken får en fin rundad form genom det upprätta, men ändå överhängande växtsättet. 

Rosa blommor med vit insida. En bra sort för den mindre trädgården. 

busk co 3,5 l

-amabilis ‘Pink Cloud’, paradisbuske

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2,5 m. En sort med kompaktare växtsätt och mera intensivt 

rosa blommor jämfört med arten.

busk co 3,5 l

-x watereri ‘Vossii’, hybridgullregn

Zon I–III. Höjd 4–6 m, bredd 4–5 m. Stor buske eller mindre träd, ofta flerstammigt. I maj 

blir växten översållad med gula långa blomklasar. Minimal fruktsättning med få frön i 

de baljor som blir. De som utvecklas är dock lika giftiga som de hos arten. Trivs bäst i 

kalkhaltig näringsrik jord i full sol. En växt med passande storlek för små och mellanstora 

anläggningar, har länge använts för att skapa ”gullregnstunnlar” med spaljerade träd. Har 

ett svagt rotsystem, vilket gör att stamträd kräver stagning under lång tid.

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

KOLKWITZIA

KOELREUTERIA

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

LABURNUM
Gullregn hör till ett av vårens mest uppskattade träd med sin otroliga blom 
rikedom i härligt gult. De är oftast större buskar eller flerstammiga, mindre 
träd och gör sig mycket bra som solitärer. Tyvärr producerar de giftiga frön 
varför många undviker gullregnen. Hybriden ’Vossi’ har dock mycket liten 
fruktsättning. Träden är pionjärarter och fordrar därför soliga växtplatser. 
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-ovalifolium, bredbladig liguster

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Får ca 5–7 cm långa, mörkt gröna blad som håller sig 

kvar halva vintern. Förhållandevis dålig härdighet och kan som ung frysa tillbaka under 

kalla vintrar. Trivs på varma ståndorter och lämpar sig därför väl för stadsmiljöer. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

Ligustrum vulgare var. italicum 'Atrovirens', vintergrön liguster

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Behåller bladen till långt in på vintern. Har något 

mörkare blad än arten, i övrigt som ovanstående. 

För färdiga häckelement, se under Formklippt, Häckar & Tillbehör.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgare, liguster

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–3,5 m. Tät upprättväxande buske, som äldre med mera 

utbrett växtsätt. Håller de lansettformade, mörkt gröna och svagt glänsande bladen 

fram till årsskiftet, men tappar bladen tidigare längre upp i landet. Tål kraftig beskärning 

och är mycket lämplig som häckväxt, både som klippt och fri växande. Anspråkslös och 

utvecklar sig på de flesta jordar. 

För färdiga häckelement, se under Formklippt, Häckar & Tillbehör.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgare ‘Lodense’, dvärgliguster

Zon I–IV. Höjd 0,6–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 40–50 cm för friväxande häck, 60–80 cm 

för marktäckning. Låg och bred buske som lämpar sig väl för marktäckning samt låga 

häckar. Sol till skugga.

häck 20-30

busk co

Kvalitet Storlek

Ligustrum

Den lågväxande dvärg ligustern är en perfekt 

”fönsterblecks buske” då den inte blir högre än 1 m.

LIGUSTRUM
Rikt förgrenade buskar som håller sig täta helt ner till marken. Tål att beskäras 
och lämpar sig mycket väl till häckar och formklippning. Även rotsystemet är 
rikt förgrenat och de trivs på allt från sandiga till leriga jordar. Klarar av att stå 
i halvskugga men blir då något glesare jämfört med om den står i full sol. Får 
väldoftande gräddvita små blommor i klasar i slutet av juni, på hösten svarta 
enbärsstora bär. Behåller de mörkgröna bladen länge.
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-styraciflua, ambraträd

Zon I. Höjd 6–12 m. Bredd 4–6 m. Vackert 3–7 flikade blad, likt lönnen, men med djupare 

flikar och om hösten eldiga höstfärger i orange till vinrött. Även om vintern pryder 

ambraträdet sin plats då grenarna är klädda med korklister, likt korkalmen. Trädet växer 

naturligt i woodlandmiljöer i Central- och Nordamerika och det är på dessa lite fuktigare 

ståndorter som trädet gör sig bäst även i Sverige. Detta till trots tål ambraträdet 

stadsmiljö relativt väl och klarar alkaliska jordar förvånansvärt bra. I Sveriges södra delar 

används ambraträdet i allt större utsträckning i stadsmiljö då det är mycket värmegynnat 

och naturligt får en genomgående stam.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-styraciflua ‘Worplesdon’, ambraträd

Zon I. Höjd 6–12 m. Bredd 4–6 m. I ungdomen smalt upprättväxande, senare mer 

pyramidal. Väldefinierad och symmetrisk krona vilket gör den bättre än arten till alléer 

och andra inrättningar där ett likformigt utseende eftersträvas. Fantastiska höstfärger i 

allt från gult till mörkt lila. Dock inga korklister på grenarna. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-tulipifera, tulpanträd

Zon I–II. Höjd 12–15 m, bredd 7–10 m. Exotiskt träd, oftast med upprätt kägelformad krona, 

men den kan även vara oregelbunden. Bladen är mycket speciella, fyrflikiga med avklippt 

spets och liknar höghattar. Bladen är friskt ljusgröna med gyllengul höstfärg. Blommorna 

är tulpanliknande gröngula och visar sig först när trädet kommit upp i fertil ålder, efter 

ca 20–30 år. Blomning under juni. Föredrar varm växtplats och fuktig, näringsrik och 

väldränerad jord. Soliga lägen, gärna skyddat från vind. Bör vårplanteras för säker 

etablering.

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-tulipifera ‘Fastigiatum’, pelartulpanträd

Zon I (–II) Höjd 7–10 m, bredd 2–3 m. Ett mindre, smalkronigt träd med tulpanträdets 

vackra blad och blommor. Kronan är mycket smal med upprätta grenar. Utmärkt till 

mindre alléer eller små bostadsgårdar och villaträdgårdar. Ståndort som arten.

ungträd  co/kl 175-200 

stambusk co 200-250 

stambusk  4x kl 250-300 

stambusk  4x kl 300-350 

-caerulea var. kamtschatica ANJA® E (’Blod’pBr), blåbärstry

Zon I–VI. Höjd 0,3–0,4 m. Bredd 0,6 m. c/c 60 cm. Robust, kuddformad buske med ett 

upprätt, men ändå utbrett växtsätt. Matt gröna blad som senare antar en gul höstfärg. 

Den vita blomningen i maj följs av ätliga, blå bär om hösten. Mycket anspråkslös vad det 

gäller jordkrav. Tål sol-skugga. En effektiv marktäckare för offentliga planteringar.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

LONICERA
Ett släkte innehållande tåliga lövfällande och städsegröna buskar och klätter
växter. De lövfällande arterna är mycket robusta och användbara i större 
 buskage och landskapsplanteringar. De är även härdiga och viktiga som  
solitärer och i buskage i norra Sverige. De städsegröna är vackra marktäckare  
i urban miljö. Gemensamt är de låga ståndortskraven. 

LIQUIDAMBAR

LIRIODENDRON

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek
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-caerulea fk FalUn E, blåtry

Zon I–VIII (ospecificerad frökälla härdig zon I–VII). Höjd 1–2 m, bredd 2–3,5 m. c/c 

70–100 cm. Upprätt till rundad buske med horisontella grenar och flagnande bark. Tidig 

blomning med gulvita blommor i april-maj. De blåaktiga frukterna mognar redan i juni. 

Friväxande häckar och buskage, värdefull norrlandsväxt. Mycket anspråkslös, salt- och 

vindtålig. Föredrar dock fuktiga, humusrika jordar utan kalk. Sol-halvskugga, men tål även 

djup skugga. Bör etableringsbeskäras. E-materialet från Falun och Örebro är härdigare, 

friskare och enhetligare än ospecificerat matierial. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-caerulea ‘Stubbaröd’, blåtry

Zon I-VII Höjd 1m. Växtsättet är upprätt och utbrett och blir drygt 1 meter i höjd. Sorten 

blommar under tidig vår med ljusgula blom-mor, busken avsätter mycket frukt vilket är 

ett av de stora odlingsvärdena hos Stubbaröd. Mognad av bären sammanfaller vanligen 

med jordgubbssäsongens start.Bären är mörkblå daggig och har en bra balans mellan 

beska, sötma och syra och har en god arom som på-minner mycket om blåbär. Bären är 

välsmakande och rika på hälsofrämjande antioxidanter, den är fast och lätt att plocka. 

Ett riktigt superbär som vi kan använda som landskapsväxt, i trädgårdsodling och 

häckplantering.

busk co 3,5 l

-involucrata BaGGeBöle® E (’Ep Lonba’), skärmtry 

Zon I–VI (–VII). Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5–2 m. c/c 60–80 cm. Ny lägre form av skärmtry 

med tätt, utbrett växtsätt och stora friskt grönglänsande blad. Gulröda blommor i maj 

som sedan ersätts av glänsande svarta frukter, omgivna av mörkröda högblad. Robust 

och skuggtålig sort som effektivt täcker marken. Trivs bäst på något fuktiga och mullrika 

jordar. Skuggtålig och lika bra som friväxande häck som till underplantering under större 

träd eller i blandbuskage.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-involucrata ‘Lycksele’ E, skärmtry

Zon I–VI. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2,5 m. c/c 70–100 cm. Tätt växtsätt med stora blanka och 

friskt gröna blad. Gulröda blommor avtecknar sig mot ett litet grönt skärmblad som i 

samband med fruktmognaden antar en vacker röd färg. De utgör då en fin kontrast till de 

högblanka svarta frukterna. Frisk, robust och skuggtålig. Något fuktiga, mullrika jordar i 

sol till halvskugga. Som under plantering till större träd och i buskage.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-xylosteum fk åmål E, skogstry

Zon I–VII. Höjd 3–4 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. Starkväxande stor buske, med 

filthåriga blad och något oansenliga gula blommor i maj-juni. Lysande röda frukter pryder 

busken från juli. Till buskage och landskapsplanteringar. Fin i naturträdgårdar. Föredrar 

humusrika, något leriga jordar med kalk i sol-skugga. Är dock mycket anspråkslös och 

klarar alla jordar, även torra och sura. Salt- och värmetålig. Fungerar bra i skugga. Mycket 

härdig! E-materialet från Åmål i Dalsland är välanpassat till svenskt klimat.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-maackii ‘Kristall’ E, koreansk try

Zon I–IV. Höjd 2–5 m, bredd 3–5 m. c/c 70–100 cm. Starkväxande bred buske med 

överhängande grenar, varpå bladen är parvis ansatta och hängande. De väldoftande vita 

blommorna ser ut att ”stå på rad” på grenarna, mycket dekorativt. Blomningen infaller 

i juni och åtföljs senare av röda bär. Frisk och tålig, har inga större anspråk på jorden. 

Blommar bäst i sol, men klarar skugga bra. Solitär eller i buskage. ’Kristall’ E är virusfri 

och av pålitlig proveniens. Begränsad tillgång på marknaden av framförallt solitärer. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-nitida ‘Maigrün’, myrtentry

Zon I–II (–III). Höjd 0,5–1 m, bredd 1 m. c/c 60–80 cm. Låg och bred städsegrön buske 

med glänsande grönglänsande bladverk. Små gulvita blommor i maj som efterföljs av 

violetta pepparkornsstora frukter på hösten. Bra marktäckare och till låga friväxande 

häckar. Anspråkslösa jordkrav, tål rotkonkurrens, stadsmiljö och värme. Kan beskäras hårt. 

En förbättring av L. nitida ’Elegant’ och ersätter denna.

marktäckare co 20-30 

co 2 l 30-40 

-pileata, lingontry

Zon I–II. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60–80 cm. Något lägre än ovanstående och med 

mer avlånga blad som ibland blir något gulblekta under senvintern. I övrigt som L. nitida 

’Maigrün’. Betydligt ovanligare i odling. 

marktäckare co 20-30 

co 2 l 30-40 

-syringantha, syrentry

Zon I–V. Höjd 0,5–1 m, bredd 1 m. c/c 50–70 cm. Luftig och något spretig buske med 

långa överhängande grenar och små korsvis motsatta blad. Syrendoftande ljuslila 

blommor i maj-juni. De mörkröda frukterna mognar under augusti. Anspråkslös, men får 

finast utveckling på något torr jord i soliga lägen.

busk co 3,5 l

busk co 5 l

Forts. LONICERA Kvalitet Storlek

Lonicera
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-tatarica, rosentry

Zon (I–) III–VII. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. Större buske med upprätt, 

oregelbundet växtsätt och rikligt med rosaröda blommor i maj-juni. Röda till orange bär i 

juli-sept. Lämplig till buskage och som solitär, särskilt i Norrland. Mycket tålig, trivs på alla 

jordar, även ren mineraljord. Klarar både torka och blöta, stadsmiljö och blåst. Känslig för 

svampangrepp och bör därför inte användas i zon I–III.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-tatarica ‘Arnold Red’, röd rosentry

Zon (I–) III–V. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 70–100 cm. Den sort med de mörkast röda 

blommorna. Blomning i maj-juni.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-x xylosteoides ‘Clavey’s Dwarf’, dvärgtry

Zon I–IV. Höjd 1,5–1,7 m, bredd 1,5–3 m, c/c 70–100 cm. Mindre buske med tätt och rundat 

växtsätt, mycket liknande skogstry. Växer långsamt, särskilt i unga år. Bra marktäckande 

buske med god salttålighet och som klarar skuggiga lägen. Små ståndortskrav, optimal 

ståndort är humusrik lera med kalk i sol-skugga. Den klarar dock det mesta. Kan angripas 

av bladlöss men är i övrigt frisk. 

busk co 3,5 l 30-50

-barbarum, bocktörne (gojibär)

Zon I–IV. Höjd 1,5–2 m, bredd sprider sig snabbt med rotskott. Sent lövfällande buske med 

långa bågböjda grenar med tornar. Blommar i juni-juli med lila blommor och får sedan de 

mycket nyttiga riskornsstora gojibären. Extremt salttålig och planteras ofta för att binda 

sand i kustområden. Gärna kalkrika jordar. Tål ren mineraljord, vind, värme och torka. 

busk co 5 l

-amurensis, maackia 

Zon I–V. Höjd 6–10 m, bredd 4–6 m. Ett litet träd/stor buske. Ofta lågt ansatt och med 

tiden skärmlik krona. Bladen bryter i silvriga toner för att sedan övergå i grönblått. Gula 

höstfärger. Blomning i juli-augusti med vita ”ärtblommor” med gul lila svalg. Blommorna 

är arrangerade i kolvlika blomställningar. Sparsam blomning under svala somrar. Maackian 

är ett värmegynnat och tåligt träd, anspråkslöst så länge inte ståndorten inte är för blöt 

och kall. Större kvaliteter företablerade i Air-Pot rekommenderas då detta träd både är 

känsligt för slitage som yngre och relativt långsamvuxet.

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Forts. LONICERA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

LYCIUM

MAACKIA
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-’Galaxy’, hybridmagnolia

Zon I–III (–IV). Höjd 8–10 m, bredd 4–6 m. En vacker sort med stora, mörkt rosa blommor 

med ljus insida. Blommorna slår ut relativt sent, då den värsta frosten ska vara över. 

Sorten är mycket lovande då den naturligt får en genomgående stam och en samlad 

upprätt krona. Väldränerade, mullrika jordar i varma, soliga lägen. Ett intressant nytillskott 

som passar såväl i stenstaden som i parker och trädgårdar så länge växtbädden är 

ordentligt tilltagen. 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

-kobus, japansk magnolia

Zon I–III (–IV). Höjd 6–8 (–10) m, bredd 4–8 m. Stor buske eller mindre träd med en bred 

och rundad, senare något oregelbunden krona. Blommar innan lövsprickningen med 

vita doftande blommor i april-maj. Ett intressant alternativ som litet park- och alléträd. 

Fungerar bra i stadsmiljö. Ganska anpassningsbar vad gäller jordtyp, bara den inte är för 

torr.

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  5x kl 250-300 

solitär  5x kl 300-350 

solitär  5x kl 350-400 

högstam 3x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

Kvalitet Storlek

Magnolia

 kobus ’Galaxy’ loebneri ’Merrill’  soulangiana stellata sieboldii

Vi odlar ett brett och 
annorlunda sortiment av 
magnolia hybrider och saluför 
selek terade individer. Kontakta 
oss för till gång och sorter.

MAGNOLIA
Ett mycket uppskattat släkte, framförallt för de vackra blommorna på bar 
kvist. Magnoliorna bär vackra, något läderartade, friskt gröna blad med  gul
bruna höstfärger. Fröställningarna är mycket dekorativa, upprätta eller 
ut stående kolvar som så småningom spricker upp och blottar de knall röda 
fröna. Magnolior vill växa i en svagt sur till neutral, fuktighets hållande, 
 väldränerad och humusrik jord med gott om näring. Tål något torrare och mer 
alkaliska jordar om  organiskt material påföres varje år, något som gynnar alla 
magnolior. Tål låga vinter temperaturer, men kan skadas av sena vårfroster. För 
parker och woodland. Soligt eller något skuggigt och skyddat från vindar. Vår
plan tering. Bör inte plan teras för djupt. Företablering i AirPot rekommenderas. 
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-x loebneri ‘Leonard Messel’, hybridmagnolia

Zon I–III (–IV). Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Större buske eller litet träd med sirliga grenar 

och en överdådig blomning i maj. De rosa blommorna har långa slanka kronblad som 

böjer sig bakåt i olika riktningar och ger ett skirt och luftigt intryck. Ger ett betydligt 

skirare intryck jämfört med M. stellata och är en av de bättre rosa sorterna med små 

luftiga blommor.

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-225 

solitär  5x kl 225-250 

co/kl 250-300 

co/kl 300-350 

-x loebneri ‘Merrill’, hybridmagnolia

Zon I–III (–IV). Höjd 3–5 m, bredd 4–5 m. Stor buske eller mindre träd med brett 

växtsätt. Rikt blommande med stora rent vita, doftande stjärnliknande blommor 

innan bladutspring. Är en korsning mellan M. kobus och M. stellata. En av de bästa 

vitblommande magnoliorna för alléplanteringar, bostadsgårdar och parker.

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-225 

solitär  5x kl 225-250 

solitär  5x kl 250-300 

solitär  5x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-sieboldii, buskmagnolia

Zon I–III (–IV). Höjd 2–4 m, bredd 2,5–4 m. Elegant något oregelbunden vasform med 

ett brett sirligt växtsätt. Nickande blommor på lövad kvist i juni-juli. Blomningen är 

inte överväldigande, men blommorna är fantastiskt vackra med vita kronblad och röda 

ståndare. En av de vackraste magnoliorna i blom! Kan återkomma med enstaka blommor 

under hela säsongen. 

solitär  3x kl 60-80 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-x soulangeana, praktmagnolia

Zon I–II (–III). Höjd 5–6 m, bredd 4–8 m. Stor buske eller litet träd, ofta bredare än hög 

som äldre. Stora rosa knoppar som slår ut i vitrosa, klockformade blommor med större 

och styvare, mer upprätta kronblad än hos M. kobus. Blommar i april-maj innan löven har 

slagit ut. Mycket blomrik som äldre. Långsamväxande. Solitär i parker och trädgårdar.

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-225 

solitär  5x kl 225-250 

solitär  5x kl 250-300 

-stellata, stjärnmagnolia

Zon I–IV. Höjd 1–2 m, bredd 1–2,5 m. Nästan bollformad liten buske som har en långsam 

tillväxt. Blommar med rent vita stjärnlika blommor med upp till 30 kronblad, på bar kvist 

i april-maj. Blommorna är något doftande. Mycket trevlig liten solitär i trädgårdar och 

parker. Bör inte placeras för varmt och skyddat då den riskerar att slå ut för tidigt och 

skadas av frost. 

solitär  3x kl 50-60 

solitär  3x kl 60-80 

solitär  4x kl 80-100 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

Kvalitet Storlek
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-stellata ‘Royal Star’, stjärnmagnolia

Zon I–III (–IV). Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2,5–3 m. Något större än vanlig M. stellata. Blommar 

med större, väldoftande vita blommor ca 2 veckor senare än vanlig stellata.

solitär  3x kl 50-60 

solitär  3x kl 60-80 

solitär  4x kl 80-100 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-’Susan’, hybridmagnolia

Zon I–II. Höjd 3–3,5 m, bredd 1,5–2 m. Kompakt växtsätt som i ungdomen är upprätt, men 

antar sedan en mer rundad form. Delikata blommor i mörkt lilarött med något mattare, 

gråare insidor. Blommar under hela maj och redan på unga plantor. Trevlig solitär i mindre 

trädgårdar och parker. Långsamväxande.

solitär  3x kl 50-60 

solitär  4x kl 60-80 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-’Spectrum’, hybridmagnolia

Zon I-III (-IV) Höjd 10-12 m, bredd 4-6 m. En syskonsort till ’Galaxy’ som likt sin släkting 

får en rakt genomgående stam. Den lämpar sig således som stamträd men finns även att 

tillgå som flerstammig solitär. Blomningen är rik med något mörkare rosalila toner. Ett 

intressant val för den som vill använda sig av Magnolia utefter en gata eller ett gångstråk.

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  5x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 5x kl 20-25 

-’Yellow River’, hybridmagnolia

Zon I–II. Höjd 3–4 m, bredd 1,5–2 m. Vackert citrongula blommor  

på bar kvist i april-maj. Blommorna är något tulpanformade och har en fantastisk doft. En 

av de bättre gula magnoliorna.

solitär  3x kl 60-80 

solitär  4x kl 80-100 

solitär  4x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-aquifolium, mahonia

Zon I–IV. Höjd 0,5–1 m, bredd 1 m. c/c 60–80 cm. Liten städsegrön buske med mycket 

blanka och läderartade blad och gula, mimosa lika blommor med behaglig doft i april-

maj. Bladen färgas ofta i något rödbruna toner under vintern. Blå frukter med grå dagg 

som kan användas till smakrik saft. Mycket tålig och anpassningsbar växt som växer 

på fuktiga såväl som torra jordar i sol-skugga. Föredrar sur till neutral reaktion. Tål 

rotkonkurrens, stadsmiljö och hård beskärning. Sprider sig rikligt med frö och kan vid 

goda förhållanden bli mer eller mindre ogräsartad.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-aquifolium ‘Apollo’, mahonia

Zon I–IV. Höjd 0,6 m, bredd 1 m. c/c 60–80 cm. Mer kompaktväxande och med både 

större blad och blommor än arten. Rikblommande. Buskage, friväxande häckar och som 

underplantering. 

co/kl 25-30 

-aquifolium ‘Maqu’, mahonia

Zon I–III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60–80 cm. En dansk selektion med kraftigt växtsätt och 

friskt gröna blad som inte skadas under vintern. Frisk och robust, utan rostangrepp. Bör 

planteras i grupp för riklig fruktsättning. Passar även som häck och underplantering.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-aquifolium ‘Smaragd’, mahonia

Zon I–III. Höjd 0,6–1,2 m, bredd 1–1,2 m. c/c 70–90 cm. De unga bladen har en starkt 

bronsaktig ton men övergår vid mognad till en mörkt blågrön färg. Rikblommande.

högstam 2x kl 30-40 

högstam 3x kl 40-50 

Magnolia

Forts. MAGNOLIA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

MAHONIA
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-baccata ‘Columnaris’ (syn. ’Fastigiata’), pelarapel

Zon I–VI. Höjd 7–9 m, bredd 2–3 m. Tydligt upprätt och smalt växande träd med mörkt 

gröna blad. Vita blommor i maj som följs av gula frukter med lätt röd rodnad. Sparsam 

fruktsättning. Tacksamt träd som passar för små, trånga utrymmen.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-baccata ‘Street Parade’

Zon I–III. Höjd 5–7 m, bredd 2–2,5 m. Tydligt upprätt växtsätt som med tiden blir något 

vidare. Kronan blir så småningom mer öppen. Får ganska kraftiga huvudgrenar och korta 

sidogrenar. Blommar i vitt med lätt rosa anstrykning i maj. På hösten mognar de mörkt 

lilaröda frukterna som är ca 1,5 cm i diameter. Frukterna tappar sedan färgen men blir 

sittande på trädet under lång tid vilket ger ett något skräpigt intryck. Dess smala växtsätt 

gör trädet till ett värdefullt nytillskott för trånga utrymmen. Ger ett lite luftigare intryck 

jämfört med sorten ’Columnaris’. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-’Evereste’

Zon I–III. Höjd 5–7 m, bredd 3–5 m. Relativt starkväxande träd med brett pyramidal krona. 

Friskt och mörkt gröna blad som övergår i gult på hösten och sitter sedan kvar ganska 

länge. Vita blommor som är rosa i knoppstadiet. Rikligt med ca 2 cm stora frukter som är 

gul-orangefärgade med röda strimmor. Sorten skall vara skorvresistent och är därmed ett 

värdefullt träd som kan rekommenderas. 

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-floribunda, rosenapel

Zon I–IV. Höjd 4–5 m, bredd 4–5 m. Tät och något paraplyformad krona med tydligt 

horisontella till något hängande grenar. Har enligt många en av de vackraste 

blomningarna som börjar med att knopparna är karminröda för att sedan gå över i vitt 

då blomman slår ut. Mycket sparsamt med små gulaktiga frukter. Äldre träd är mycket 

karaktärsfulla och blir då de glesas ut något i kronan mycket fina. 

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Kvalitet Storlek

MALUS
Buskar och träd som bjuder på både vacker blomning och fruktsättning. 
Aplarna trivs bäst i väldränerade, näringsrika jordar i soliga lägen. De  gillar 
inte att planteras på styva leror samt kompakterade jordar. Undvik att 
plantera aplar där det tidigare vuxit växter ur rosfamiljen. Är plantering på 
sådana platser ett måste bör minst hälften av jorden bytas ut. Många aplar 
drabbas hårt av skorv varför du bör vara noga vid sortval.
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-’Hopa’

Zon (I–) III–V. Höjd 3–5 m, bredd 4–5 m. Stor buske eller litet träd med luftigt och 

något upprätt växtsätt och kraftiga horisontella grenar. Förhållandevis stora (4–5 cm) 

skålformade rödrosa blommor. Frukterna är klarröda, ca 2 cm i diameter. Begränsad 

tillgång på större storlekar.

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-’John Downie’

Zon (I–) IV–VI. Höjd 5–7 m, bredd 4–5 m. Robust träd med svagt upprättväxande krona. 

Stora vita blommor som följs av rikligt med orangegula, ovala frukter, ca 3–4 cm i 

diameter, dessa är mycket dekorativa men faller av ganska tidigt. Mottaglig för skorv, 

främst i landets södra delar. Bra prydnadsträd för zon IV–VI. Ett träd som passar bra i 

stadsmiljö och fungerar väl som mindre gatuträd. Beakta dock fruktsättningen!

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-’Profusion’

Zon (I–) III–IV. Höjd 3–5 m, bredd 4–6 m. Tätt förgrenat litet träd som med tiden får 

allt mer horisontella och något hängande grenar. Bladen är mörkt gröna till något 

purpurfärgade. Överdådig blomning med ca 3–4 cm stora blommor som är mörkt rosa till 

något rosaröda. De ca 1,5 cm stora frukterna sitter på 4–5 cm långa skaft. De är röda till 

något vinröda. Något skorvresistent. 

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-’Red Jade’, hängapel

Zon I–III. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Mindre träd med tydligt hängande växtsätt. Rikligt 

med tunna grenar och luftigt grönt bladverk. Får rosa blomknoppar som övergår i rent 

vitt och avger då en svag men angenäm doft. Små lysande röda frukter, inte överflödigt 

många men ändå prydande. 

stam co 90-110 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

-’Rescue’, barnäpple

Zon (I–) III–VI. Höjd 2,5–4 m, bredd 3–4 m. Ett mycket härdigt prydnadsäpple som 

dessutom har goda ätliga frukter med gräddvitt fruktkött. De ca 4 cm stora frukterna är 

mörkt röda och dekorativa. Blommorna är vita. En värdefull sort för landets mellersta och 

norra delar. 

stam co 90-110 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

Malus

Forts. MALUS Kvalitet Storlek
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-’Rubin’, purpurapel

Zon (I–) II–V (–VI). Höjd 3–4 m, bredd 2,5–4 m. Mindre träd passande i villa- och 

radhusträdgårdar. Överdådig blomning i mörkt rosa under försommaren som under 

hösten följs av röda frukter. Vackert flikade, först mörkt röda blad som sedan övergår i en 

grön ton. Kan få höstfärger i purpur. Mycket härdig och frisk sort som härstammar från 

Baltikum. Begränsad tillgång på större kvaliteter.

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 20-25 

-sylvestris, vildapel

Zon I–V. Höjd 6–9 m, bredd 5–7 m. Oregelbunden stor buske eller litet träd som växer 

vilt i Sverige och som främst lämpar sig för naturlika planteringar samt lähäckar. Ger ett 

naturlikt intryck.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-toringo fk GöteBorG E, rönnbärsapel

Zon I–IV. Höjd 4–6 m, bredd 4–5 m. Litet träd-större buske som ger intrycket av en 

storväxt bukettapel. Rikligt med vackra, vita blommor i knippen. Orangeröda, små frukter. 

Perfekt i större buskage. Frökälla Göteborg garanterar en säkerställd proveniens och 

utprovad härdighet för svenska förhållanden. Begränsad tillgång på större kvaliteter.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

-toringo ‘Scarlett’  - Ny i sortimentet!

Zon I-IV (V). Höjd ca 3-5 m, bredd ca 3 m. En av de friskaste purpuraplarna. Mindre träd 

med upprätt växtsätt som med tiden blir lätt överhängande. Kopparfärgat bladutspring 

som övergår till ett mörkgrönt/rött blankt bladverk. Blommar i maj-juni med karminröda 

blommor och får sedan dekorativa mörkröda små frukter som även sitter kvar efter 

bladen ramlat av. Trädet får även vackra orange höstfärger. Vill gärna stå soligt och 

väldränerat. Trevlig sort som vi varmt rekommenderar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-toringo var. sargentii fk eskilstUna E, bukettapel

Zon I–V. Höjd 1,5–1,8 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 70–90 cm. En luftig buske med vita blommor i 

små knippen. Klarröda, små frukter som står i vacker kontrast till det höstgula bladverket. 

En bra buskageväxt som dock inte har hundraprocentig täckningsförmåga. E-plantan 

garanterar ett jämt material som inte ränner i höjden och håller sig under 2 m.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

-’Van Eseltine’

Zon I–III. Höjd 4–6 m, bredd 3–4 m. Litet upprättväxande träd som med smal krona som 

med tiden blir vasformig. Halvfyllda vackra blommor som är rosa innan de slår ut och blir 

sedan mer vita. De små frukterna har en gulgrön grundfärg med svag röd rodnad. Ett 

utmärkt träd för trängre utrymmen. 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

Forts. MALUS Kvalitet Storlek
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-x zumi ‘Professor Sprenger’, paradisäpple

Zon I–IV. Höjd 3–5 m, bredd 4–5 m. En ganska snabbväxande buske eller litet träd med 

upprätt konisk krona. Friskt grönt bladverk som får fina gulröda höstfärger. De rent 

vita blommorna föregås av rosa knoppar. Blomningen är rik och likaså fruktsättningen. 

Frukten är ca 1,5 cm i diameter och lysande orangeröd med blank yta. 

stam co 90-110 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-germanica, mispel – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 6–8 m, bredd 6–8 m. Ett litet, ofta flerstammigt träd som med tiden 

utvecklar en bred skärmlik krona. Stora lansettlika till ovala friskt gröna blad. Vackert 

skrovlig stam som spricker upp i stora flagor. Vita blommor i maj-juni med drygt 4 cm 

stora enkla femtaliga blommor. Frukten ca 8 cm i diameter, ljust beige med stor fluga. 

Bäst utveckling i friska men väldränerade och varma jordar i sol. Tål viss torka som 

etablerad. En värmegynnad art och ett spännande och prydligt tillskott till våra små 

solitärträd.

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-alba, vitt mullbär

Zon I–II (–III). Höjd 8–10 m, bredd 5–8 m. Ett medelstort träd med lång historia, bl a i 

svensk silkesodling! Det vita mullbäret är något oregelbundet rundad som ung, som 

äldre utvecklar det en tät oval till rundad krona. Dess hjärtformade blad, flikade till 

helbräddade, är blanka och friskt gröna. Oansenliga blommor utvecklar sig under 

högsommaren till ca 1,5 cm vita och söta mullbär. De smakar dock mer intressant än 

gott, i alla fall jämfört med det svarta mullbärets frukter. Odlas på varm växtplats i frisk 

och väldränderad jord i full sol. Undvik kalla och tunga jordar med lågt pH. Är som 

etablerad relativt torktålig. Betänk frukten vid projektering då den i vissa fall kan ses som 

nedskräpning.

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-alba ‘Pendula’, vitt mullbär 

Zon I–II, Höjd beror på hur högt toppen binds upp, bredd 2,5–3,5 m. Liten pendulös form 

med starkt hängande grenar. Sorten toppympas på ren art, vilket gör att sluthöjden 

varierar. Grönglänsande blad slår ut i maj och små vita mullbär utvecklas under 

sensommaren. Gula höstfärger. Ståndort likt arten. Ett litet men formstarkt träd för 

användning i mindre planteringar eller i kyrkogårdsmiljö. Att nedfallande frukt kan skräpa 

ner något på hårdgjorda ytor är något att ha i åtanke vid projektering.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-nigra, svart mullbär 

Zon I–II (–III). Höjd 6–10 m, bredd 6–8 m. Stort buskträd, gärna flerstammigt, som 

utvecklar en brett rundad krona. Grönglänsande blad som påminner om dem hos det vita 

mullbäret. Små grönvita blommor utvecklas under augusti till mörka och mycket läckra 

mullbärsfrukter. Ståndort likt Morus alba i sol på varm ståndort i frisk men väldränerad 

jord. Det svarta mullbäret är mycket värmegynnat och tål även viss torka som etablerad. 

Ha nedfallande frukt i åtanke vid projektering då denna kan färga markbeläggning och 

liknande.

busk co 5 l

co/kl 50-60 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

Forts. MALUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Malus

MESPILUS

MORUS
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-sylvatica, nyssa  - Ny i sortimentet!

Zon I-II (III). Höjd 10-15 m, bredd 7-10 m. En östamerikansk art med genomgående stam 

och horisontella till svagt nedåtriktade grenar. Blommar med oansenliga blommor i 

maj-juni som sägs vara den bästa nektarn till den godaste honungen. Juvenilt har trädet 

en konisk form som sedan övergår till en bred, skärmlik krona. Bladen är långsmala, 

glansiga och mörkt gröna sommartid för att sedan övergå till de mest fantastiska röda 

höstfärger i värmegynnade lägen. Planteras i parkmiljöer med god tillgång till fukt och 

näring men kan även klara av viss torka. Undvik att plantera trädet i alkaliska jordar, då 

arten är kalkskyende. Trädet kan vara något frostkänsligt i yngre ålder. Nyssa anses vara 

svåretablerad, då det bildar en pålrot, varför företablering i Airpots rekommenderas för 

optimal rotförgrening.

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  5x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-carpinifolia, humlebok – Ny i sortimentet!

Zon I–III (–IV). Höjd 15–20 m, bredd 10–15 m. Smalt upprätt som ung, med tiden breder sid 

detta träd dock ut sig och får ett mer ovalt rundat habitus. Små friskt gröna avenbokslika 

blad. Dekorativt skirt gula höstfärger. Frukten, som påminner om humlekottar, pryder 

kronan under vinterhalvåret. Äldre individer utvecklar en oregelbundet mönstrat fårad 

stam. Kalk- och värmegynnad art som väletablerad tål viss torka. Lämplig för användning 

i hårdgjorda miljöer stora nog att husera det.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-antarctica, sydbok

Zon I–II (–III). Höjd 3–5 m, bredd 4 m. Litet solitärträd eller större buske med ett spärrigt 

och oregelbundet växtsätt vilket ger ett säreget utseende. Vridna stammar med brun 

bark och avlånga vita lenticeller. Skotten har en tydlig fiskbensstruktur. Små krusiga 

mörkgröna blad, med vackert gul höstfärg. Fuktiga, humusrika jordar med sur till normal 

reaktion på soliga och vindskyddade platser. Tål dock alla trädgårdsjordar som inte är för 

alkaliska, även stadsmiljö. En ovanlig solitär i parker och trädgårdar. 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

-x suffruticosa (i sorter), buskpion

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–2 m. En vedartad pion med mycket stora blommor, upp 

till 15 cm i diameter. Blomningen äger rum i maj-juni. Dekorativt, flikigt bladverk även när 

den inte blommar. Vackra fröställningar som sitter länge. 

A-kval Co 2

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

NOTHOFAGUS

NYSSA

OSTYRA

PAEONIA
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-persica, papegojbuske 

Zon I–II (–III?). Höjd 6–10 m, bredd 6–10 m. Vad som i hemlandet Iran är ett storvuxet 

träd blir hos oss inte mer än en stor buske/litet träd på max 10 m. Det ofta bredkroniga 

buskträdets många prydnadsvärden delar den med de betydligt vanligare trollhasslarna. 

En delikat men diskret mörkröd blomning på bar kvist. Ett vackert rödrosa bladutspring 

och efterföljande mörkt grönglänsande blad. Papegojbuskens högtid är dock hösten. 

Obeskrivligt vackra höstfärger i allt från cinnober till gult klär denna art tidigt i september, 

och håller sig fram till början av oktober. Dock bör plantan stå varmt och solbelyst för att 

visa sig från sin bästa sida. Som om inte detta vore nog skiljer sig papegojbusken från 

trollhasslarna med vackert flagnande bark. En anspråkslös art, men bäst utveckling fås på 

friska men väldränerade ståndorter. Ett mycket värmegynnat och som etablerat torktåligt 

träd som borde användas mer i stenstaden. Både som stamträd och som flerstammig 

solitär. Välj med fördel större kvaliteter, gärna företablerade i Air-Pot.

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-225 

solitär  4x kl 225-250 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-persica ‘Vanessa’, papegojbuske 

Zon I–II. Höjd 6–10 m, bredd 2–3 m. En smalkronig kultivar med upprätta grenvinklar 

och mer tendens till genomgående stam. Prydnadsvärden och ståndort likt arten. Goda 

odlingsresultat i Göteborgstrakten. 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-225 

solitär  4x kl 225-250 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-tomentosa, kejsarträd

Zon I (-II) Höjd 10-15 m, bredd 8-10 m. En pionjär och mycket snabbväxande art med 

såväl sprakande försommarblom på bar kvist som stora blad som ger en svalkande 

skugga under högsommaren. I mångt och mycket det perfekta uteserveringsträdet 

där utrymmet och klimatet tillåter. Behöver en väl tilltagen växtbädd i ett gynnsamt 

läge för att etablera sig väl. Träden kan dock efter god etablering klara sig mycket bra 

i den varma och torra staden. Kejsarträdet blommar i maj/juni med viollila trumpetlika 

blommor i upprättväxande ställningar. Blomanlagen sätts föregående säsong varför det 

krävs en god tillväxtsäsong där träden byggt upp adekvata energireserver för att träden 

skall blomma rikligt

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-amurense, sibirskt korkträd

Zon I–IV. Höjd 9–12 m. Bredd 8–12 m. Ett iögonfallande parkträd som med tiden antar 

en imponerande bredd med sin skärmformade krona. Växtsättet är oregelbundet och 

stammen grenar sig ofta tidigt och dess karaktär framkommer först i hög ålder. Det är 

för övrigt stammen, med dess korkaktiga bark och det parbladiga, valnötslika bladverket 

som utgör trädets främsta attribut. Om hösten gul färg och honträd får blåsvarta bär 

hängandes i klasar. Odlas bäst på fuktighetshållande, näringsrik jord i något skyddade 

lägen. Klarar dock de flesta jordar som inte är för extrema åt något håll. Bäst resultat 

uppnås dock på friska näringsrika och neutrala jordar i soligt läge. Drabbas sällan av 

sjukdomar. Mindre kvaliteter har oftast en gles krona uppbyggd av ett fåtal grova grenar.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

Kvalitet Storlek

Parrotia

Kvalitet Storlek

PARROTIA

PAULOWNIA

Kvalitet Storlek

PHELLODENDRON
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-’Avalanche’, småblommig schersmin

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5 m. En lägre sort med över hängande grenar. Enkla vita 

väldoftande blommor.

busk co 3,5 l

-coronarius, doftschersmin

Zon I–V. Höjd 2–4 m, bredd 2–3 m. Buske som med tiden ofta blir förvånansvärt stor. 

Blommar med överdådig mängd vita till gräddvita, starkt doftande blommor. En tidigare 

välanvänd buske som fortfarande har sin givna plats framförallt i parksammanhang eller 

större trädgårdar i grupper, som solitär eller i buskage.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-coronarius ‘Aureus’, guldschersmin

Zon I–IV. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2–2,5 m. En i utspringet gulbladig sort som senare övergår 

i limegula toner. I övrigt skiljer sig denna sort inte mycket från arten i annat än att 

storleken är något mindre. 

busk co 3,5 l

-coronarius ‘Finn’ E, doftschersmin

Zon I–IV. Höjd 2–4 m. Bredd 2–4 m. Det händer då och då att det levereras doftlösa 

doftschersminer. För att råda bot på problemet har sorten ’Finn’ tagits fram, med stark 

och god doft. Har i odling visat sig känslig för vattenmättade jordar då den blir mer 

mottaglig för svampangrepp, något som dock burkar försvinna när den planteras ut. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

-lewisii ‘Waterton’, norrlandsschersmin

Zon (I–) III–VII. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Får sirligt överhängande grenar med vita svagt 

doftande blommor. Växtsättet är något oregelbundet och brett. En buske som framförallt 

rekommenderas norr om Mälaren.

busk co 3,5 l

busk co 5 l

-’Mont Blanc’, smultronschersmin

Zon I–V. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. c/c 70–80 cm för friväxande häck. Tät sammanhållen 

buske med ett rundat växtsätt och förhållandevis små och ljusgröna blad. Gräddvita 

enkla blommor med tydlig smultrondoft. Blommar något senare än vanlig doftschersmin. 

Mycket användbar buske med tanke på dess relativt låga växtsätt.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-orion® E (’BPh4’pBr), schersmin

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2 m. Medelstor buske med samlat, kompakt upprätt 

växtsätt och något rundad form. Riklig blomning i juni med ca 5 cm rent vita enkla till 

halvfyllda blommor. Svag blomdoft. Anspråkslös gällande ståndort men bäst utveckling i 

frisk men väldränerad jord. Används som solitär, till friväxande häck eller i blandbuskage.

busk co 3,5 l

-’Belle Etoile’, schersmin

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 2 m. En buske med tydligt överhängande växtsätt och 

mycket vackra blommor med stora kronblad och en försänkt mörkt rosa mitt med 

behaglig doft. Rekommenderas.

busk co 3,5 l

-’Virginal’, kameliaschersmin

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–2,5 m. Stor tät buske med dubbla vita blommor. Svag doft. busk co 3,5 l

busk co 5 l

Kvalitet Storlek

PHILADELPHUS
Oftast stora buskar som kännetecknas av rikligt med vita, ofta starkt doftande 
blommor i junijuli. Med tiden blir växtsättet allt mer överhängande medan 
den nedre delen ofta blir naken. Gallra ur de äldsta grenarna med jämna 
mellan rum. Trivs i de flesta normala trädgårdsjordar, även något torra men 
vantrivs i allt för våta jordar. Näringsrika jordar är att föredra. Full sol ger 
 rikligast blomning även om tillfredsställande utveckling fås även i halvskugga. 
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-bissetii, bissetbambu

Zon I (–II). Höjd 3–6 m. Bredd 2–3 m (sprider sig med rotskott). En spännande och 

vacker sort av bambu som skiljer sig från den vanligare bergbambun med ett annorlunda 

växtsätt (spridande rizomer), ett glansigt bladverk och vackert olivgröna stammar. 

Växer som bäst i en fuktig och näringsrik jord med mull. Anses vara den härdigaste av 

Phyllostachysarterna och ska enligt vissa källor klara sig ner mot -28 grader C. Väl värd 

att prova på goda lokaler upp till Stockholmstrakten. Kan frysa ner, men kommer ofta 

igen. I landets södra delar kan den dock vara rent ogräsartad, där kan rotbärriärer krävas 

för att hålla den på plats.  

För mer bambu, se Fargesia och Sasa.

solitär co 100-150 

solitär co 150-200 

solitär co 200-250 

-monogynus, coloradosmällspirea – Ny i sortimentet!

Zon I–IV (–V). Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 80–100 cm. En kompaktare smällspirea med 

frodigt grönt bladverk. Blommar i knippen med små grädvita små blommor, denna följs 

av de för släktet typiska fruktsällningarna. Sparsam blomning och fruktsättning. En tork- 

och värmetålig art som inte ställer stora krav på ståndorten så länge den är solbelyst. 

busk co 3,5 l

-opulifolius, smällspirea

Zon I–VI. Höjd 2–4 m, bredd 2–3 m. Yvig buske med ljust grönt bladverk och gräddvita 

små blommor i knippen som följs av små uppsvällda gulaktiga, något rodnande frukter. 

Framförallt lämplig för buskage och offentliga planteringar. Mycket små ståndortskrav 

och trivs på de vanligast förekommande jordarna. Utvecklas väl i både sol och 

halvskugga, blir något glesare i full skugga.

busk co 3,5 l

-opulifolius amBer JUBilee® (’Jefam’pBr)

Zon I–VII. Höjd 1,5–1,8 m, bredd 1,5–1,8 m. En mycket vacker smällspirea med bladverk i 

varma orange till kopparfärgade toner. Höstfärger i violettrött. Upprättväxande kompakt 

växtsätt. Vita för arten typiska blommor i juni. Ståndort likt arten

busk co 3,5 l

-opulifolius ‘Dart’s Gold’, gulbladig smällspirea

Zon I–IV (–V). Höjd 1–1,5 m, bredd 1 m. En sort som är betydligt mindre än arten men som 

framförallt skiljer sig genom ett gulare bladverk, särskilt tidigt på säsongen. 

busk co 3,5 l

-opulifolius DiaBle D’or® (’Mindia’pBr), rödbladig smällspirea

Zon I–IV. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. Denna vackra smällspirea har skapats genom att 

korsa sorterna ’Diabolo’ och ’Darts Gold’. Bladverket är om våren kopparfärgat, men blir 

under sommaren rödaktigt. För bästa bladfärg bör den placeras soligt. Bra kontrastbuske 

till grön- och gulbladiga växter. Vita blommor i klasar som under hösten utvecklar röda 

frukter. Tål de flesta jordar. 

busk co 3,5 l

 -opulifolius 'Diabolo', rödbladig spirea

Zon I–IV. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1–1,5 m. Rödbladig variant som står i tydlig kontrast till 

annan grönska och som håller färgen hela säsongen. Något större än ’Dart’s Gold’. Även 

skotten är mörka. Årsskotten är dekorativt mörkröda på vinterhalvåret.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-opulifolius ‘Nugget’, gulbladig smällspirea

Zon I–V( –VI). Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1,5 m. Kompaktare växtsätt och härdigare än ’Darts 

Gold’. Livligt gula blad med en lätt kopparton på våren som antar en mer limegrön ton 

under sommaren. Får om hösten åter gulare blad. Vita blommor i juni. Bör inte placeras 

i full sol då bladen riskerar att brännas. Perfekt för att lysa upp halvskuggiga partier. En 

mycket vacker solitärbuske som även passar i grupper eller som en spännande häck. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

Phyllostachys

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

PHYLLOSTACHYS

Den gulbladiga sorten P. o. ’Darts Gold’ och 

den röd bladiga Diabolo är utmärkta solitärer 

för att liva upp låga, enhetliga buskplan-

teringar av t ex Spiraea, Symphori carphos 

eller Stephanandra.

PHYSOCARPUS
Smällspirean är med sina gröna blad en robust buske för mass
planteringar. Den växer fort, slår ut tidigt och håller bladen 
länge. De gul och röd bladiga sorterna är vackra solitärbuskar 
och passar utmärkt som kontrastväxter. Smällspirean är en 
tålig buske med låga ståndortskrav.
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-floribunda, amerikansk buskrosling

Zon I–IV. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2,5 m. Luftig buske med städsegröna, mörkt gröna 

lansettlika blad. Får gräddvita små klocklika blommor i stora samlingar i april-maj. En 

woodlandsväxt som vill ha en mullrik, fuktig och gärna näringsrik jord som bör vara sur 

till neutral. Vill helst stå i halvskugga men klarar både av full sol och helskugga så länge 

det inte är torrt.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-japonica, japansk buskrosling

Zon I–II. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Påminner om föregående art gällande ståndortskrav 

men är dock något mindre i storlek samt mindre härdig. Får till skillnad från ovanstående 

prydligt kransställda blad. Woodlandsväxt. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-japonica ‘Mountain Fire’, japansk buskrosling

Zon II. Höjd 0,6–1 m, bredd 0,6–1 m. En kompakt växande sort.  

De nyutsprungna bladen är ilsket röda till gulvita. Lyser upp med sina karaktäristiska blad 

i både gläntor och bryn i woodland eller större buskage.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-x hispanica (syn. x acerifolia), platan

Zon I–II (–III). Höjd 20–25 m, bredd 15–25 m. Stort träd med bred, oval krona och 

lönnlika, spetsigt flikiga blad med livligt grön färg. Bladen hålls länge på hösten och 

fälls ofta utan höstfärg. Dekorativ stam med flagnande bark i olikstora sjok ger trädet 

en speciell karaktär. Små bollformade, hängande frukter som sitter kvar länge. Mycket 

anpassningsbar men föredrar fuktiga, väldränerade jordar med kalk. Tål torra jordar, 

men kräver näring. Lämpar sig väl för stadsmiljö, värmekrävande. Utmärkt träd för 

knuthamling. Sen höstplantering eller vårplantering.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-opulifolius sUmmerwine® (’Seward’pBr), rödbladig smällspirea

Zon I–IV. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2,5 m. Luftig buske med H2448, mörkt gröna 

lansettlika blad. Får gräddvita små klocklika blommor i stora samlingar i april-maj. En 

woodlandsväxt som vill ha en mullrik, fuktig och gärna näringsrik jord som bör vara sur 

till neutral. Vill helst stå i halvskugga men klarar både av full sol och helskugga så länge 

det inte är torrt.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

Forts. PHYSOCARPUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

PIERIS

Kvalitet Storlek

PLATANUS
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-alba ‘Nivea’, silverpoppel

Zon I–IV. Höjd 12–15 m, bredd 10–12 m. Medelstort till stort träd med bred, luftig och 

öppen krona. Bladens filthårigt silvervita undersida ger trädet en spännande, levande 

karaktär. Risk för rikligt med rotskott varför den framförallt lämpar sig där gräset klipps 

kontinuerligt under säsong. Bör ej planteras intill hårdgjorda ytor.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 3x kl 18-20 

-balsamifera, balsampoppel

Zon I–VI. Höjd 15–20 m, bredd 10–12 m. Stort snabbväxande träd med tydlig 

genomgående stam och jämnsmal kronform. Får en distinkt doft av balsam under 

knoppsprickningen. Risk för rikligt med rotskott, särskilt på torra ståndorter. Anspråkslös, 

tål salt och vind. Mottaglig för poppelrost. Fint träd som solitär eller i grupper.

häck 65-100

häck 100-150

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 3x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-x berolinensis, berlinerpoppel

Zon I–IV. Höjd 20–25 m, bredd 8–10 m. Storvuxet träd med kraftig genomgående stam 

och med en smalt äggformad krona. Får ett frodigt bladverk. Har relativt smala och 

rombiska blad. Vindtålig och mycket lämplig för lähäckar. En bra poppelart som borde 

användas mer. Tyvärr är tillgången något begränsad.

häck 65-100

häck 100-150

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 3x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

Kvalitet Storlek

Populus

POPULUS
Ett släkte med stora, mycket snabbväxande träd. Våra största träd tillhör 
poppel släktet och det är inte utan anledning att poppel används där det 
snabbt önskas stora träd. Popplarna är pionjärer och bäst resultat får du i 
näringsrik och väl fuktig jord i full sol. De är vindtåliga och många  lämpar 
sig mycket väl för lähäckar. Deras två största nackdelar är dels deras ålder 
som sällan blir särskilt hög och deras kraftiga rotsystem som ofta går in  
i vatten ledningar, lyfter beläggningar och skjuter rotskott. Därför bör du 
 undvika att plantera poppel intill vattenledningar eller hårdgjorda ytor.

Populus bör likt Salix planteras 

10–20 cm djupare än vad de 

stått i plantskolan för säker 

etablering.
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-x canadensis ‘Robusta’, goliatpoppel

Zon I–V. Höjd 20–25 m, bredd 14–16 m. Starkväxande stort träd som snabbt fyller ut sin 

plats. Får en oval krona med uppåtsträvande huvudgrenar. Bladen är kopparfärgade 

vid utspringet. Vindtåligt, stabilt träd vilket gjort den till det mest använda trädet för 

lähäckar. När det planteras tätt blir formen betydligt smalare

häck 65-100

häck 100-150

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 3x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-nigra ‘Italica’, pelarpoppel

Zon I–IV. Höjd 20–25 m, bredd 4–6 (–8) m. Ett av Europas äldsta stadsträd med 

arkitektoniskt upprätt krona. Trädet håller sig smalt även som vuxet. Mottaglig för 

bladfallsjuka, föredrar fuktighetshållande jordar. Förväxlas ofta med sorten ’Plantierensis’ 

som är mycket snarlik. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

solitär  3x kl 250-300 

solitär  3x kl 300-350 

solitär  3x kl 350-400 

solitär  4x kl 400-500 

-simonii, kinesisk poppel

Zon (I–) III–IV. Höjd 12–15 m, bredd 6–8 (–10) m. Upprättväxande träd med en luftig 

krona med horisontella grenar. Från grenarna hänger skotten lodrätt och skapar ett 

karaktärsfullt och speciellt växtsätt. Barken är slät och ljust grå. Slår ut tidigt på våren 

och kan ibland skadas av sena vårfroster. Ett anspråkslöst träd som tål värme och 

stadsmiljö. En i jämförelse liten poppelart som tyvärr visat sig olämplig för användning i 

landets sydligaste delar där träden drabbas av omfattande svampsjukdomar. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-tremula, asp

Zon I–VIII. Höjd 15–20 (–30) m, bredd 8–10 (–12) m. Snabbväxande pionjär med friskt 

gröna blad, som färgas vackert gyllengula om hösten. Slät ljusgrå bark, ofta klädd med 

gul vägglav. Genomgående stam och sirlig krona. Bäst utveckling på friska lätta jordar 

med jämn fuktighet. Ett ljuskrävande träd som väletablerat är både vindtåligt och tål 

luftföroreningar. Skjuter rikligt med rotskott, något som bör beaktas vid projektering. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-tremula ‘Erecta’, pelarasp

Zon I–VI. Höjd 15–20 m, bredd 1,5–2,5 (–3,5) m. Mycket smalväxande träd som fungerar 

bra i trånga gatumiljöer. Du bör dock vara beredd på att de ibland kan ge upphov till 

kraftig rotskottsskjutning. Har en slät ljust grå bark som ofta bekläds med gul vägglav. 

Som solitär eller i grupper i gräsytor där gräsklipparen håller eventuella rotskott under 

kontroll är att rekommendera. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

solitär  3x kl 250-300 

solitär  3x kl 300-350 

solitär  3x kl 350-400 

solitär  4x kl 400-450 

solitär  4x kl 450-500 

-trichocarpa ‘Kiruna’ E, jättepoppel

Zon (I–) IV–VII (–VIII). Höjd 20–25 m, bredd 10–12 m. En storvuxen poppel med hög, 

ganska jämnsmal och välformad krona. Trädet växer så snabbt att det i ungträdsstadiet 

blir instabilt och gängligt. Ett utmärkt träd där det fort skall vegeteras på höjden för att 

skapa en mer lummig och skyddad känsla. Bladen är styva, blanka och mörkt gröna. I 

södra Sverige drabbas trädet tyvärr kraftigt av poppelrost varför det är lämpligast från 

zon IV och uppåt. Begränsad tillgång råder.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

Forts. POPULUS Kvalitet Storlek
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TRÄD OCH BUSKAR

-fruticosa ‘Abbotswood’ E, vit ölandstok

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,7–1 m. c/c 60–80 cm. En relativt låg och bred buske 

med rent vita blommor. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Fridhem’ E, ölandstok

Zon I–VI. Höjd 1–1,2 m, bredd 1 m. c/c 70–90 cm. En intressant sort med klart gula 

blommor för landets mellersta och norra delar då den invintrar tidigt. 

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Goldfinger’ E, ölandstok

Zon I–V. Höjd 1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 50–70 cm som friväxande häck, 70-90 cm som 

marktäckare. En av de vanligaste gula sorterna med stora blommor och grönt bladverk 

som lämpar sig väl för friväxande häck. 

häck 30-50

busk

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Goldteppich’, ölandstok

Zon I–V. Höjd 0,45–0,6 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 50–70 cm. En av de populäraste gula 

ölandstokarna för marktäckning, med all rätt.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Hopleys Orange’, ölandstok

Zon I–IV. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 50–70 cm. Medelstor buske med 

orangefärgade blommor. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Kobold’, ölandstok

Zon I–V. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 60–80 cm. Låg och bred buske med 

guldgula blommor. Rekommenderas, då den har en lång och riklig blomning.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Longacre’ E, kryptok

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 1 m. c/c 60–80 cm. Låg marktäckande buske med 

svavelgula blommor.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘Manchu’, ölandstok

Zon I–VI. Höjd 0,3–0,5 m, bredd 0,8 m. c/c 50–70 cm. Långsamväxande typ som genom 

sin mycket goda torktålighet lämpar sig för murkrön och stenpartier. Blommorna är vita 

och bladverket nästan silvrigt. 

busk co 2 l

-fruticosa marian reD roBin ('Marrob')  

Zon I–III. Höjd 0,7–0,9 m, bredd 0,8–1 m. c/c 50–70 cm. En sort med kraftigt röda 

blommor. Behåller sin röda blomfärg även vid varmt och soligt väder säsongen ut. 

Rekommenderas. 

busk co 2 l

-fruticosa ‘Månelys’, ölandstok

Zon I–VII. Höjd 1–1,5 m, bredd 0,8–1,4 m. c/c 60–80 cm. En av de vanligaste tokarna för 

häckar på riktigt torra lokaler. Ljust gula blommor och matt silvergrönt bladverk. God 

härdighet.

häck 30-50

busk

busk co 3,5 l

-fruticosa ‘pink BeaUty’ pBr (syn. Lovely Pink), rosa ölandstok

Zon I–IV. Höjd 0,7–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 50–60 cm. Förbättrad variant av ’Pink Queen’ 

med rosa enkla till halvdubbla blommor och friskt grönt bladverk.

busk co 2 l

-fruticosa ‘Sandved’, vit ölandstok

Zon I–VI. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 60–80 cm. Medelstor buske med vita till 

gräddvita blommor som står i fin kontrast till det friskt gröna bladverket.

busk co 3,5 l

-tridentata ‘Nuuk’, grönlandsfingerört

Zon I–VII. Höjd 0,1–0,15 m, bredd – sprider sig med utlöpare. c/c 30 cm. Vintergrön 

marktäckare med små stjärnlika blommor. Dess marktäckningsförmåga är inte fullgod 

men det är en bra växt i framkant av perennrabatter och andra lägre planteringar samt 

på murkrön och i stenpartier.

busk co 2 l

Kvalitet Storlek

Potentilla

Ölandstokar är en av våra mest 

tåliga och  blomvilliga buskar. 

De är dessutom mycket 

härdiga och finns i många 

färger och storlekar.

POTENTILLA (DASIPHORA)
En både älskad och hatad buske. Dess stora fördel är framförallt att den 
b lommar i princip hela sommaren, från mitten av juni till frost. Mycket tålig 
buske som trivs på väldränerad och solig växtplats, klarar ej våta jordar. Dess 
ståndortskrav är mycket ringa och den utvecklas väl på de flesta jordarna 
och är mycket torktålig. Tål hård beskärning. På marknaden finns en lång 
rad sorter med varierande form och framförallt blomfärg. De lämpar sig till 
marktäckning, friväxande häckar, i grupper eller i framkant av större plante
ringar.
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TRÄD OCH BUSKAR

-’Accolade’

Zon I–III. Höjd 3–5 m, bredd 5–7 m. I ungdomen vasformigt upprätt, som äldre mycket 

brett med hängande skott och mer horisontella grenar. Magnifik blomning på bar kvist 

i april-maj med halvfyllda, ljust rosa blommor i knippen. De enskilda blommorna är ca 

4 cm vida. Mycket rikblommig. Ett av de vackraste prydnadskörsbären. Får gul-orange 

höstfärg. Solitär på bostadsgårdar, i parker och trädgårdar. 

busk co 5 l

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam 4x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-avium fk sVea E, fågelbär

Zon I–IV (–V) (Ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 15–20 m, bredd 10–15 m. 

Inhemskt träd som får en äggformad krona. Under blomningen täcks trädet fullkomligt 

av enkla vita blommor. Blomningen äger rum i maj. Framåt juli mognar de rödsvarta, 

söta körsbären som är mycket omtyckta av fåglar. Vackra höstfärger i gulorange. Större 

storlekar bör hanteras med klump. Kräver god tillgång på marksyre och bör inte planteras 

på kompakterade eller styva lerjordar. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rotsystemet 

störts. Frökälla Svea E härstammar från en fröplantage med ursprung ur vildväxande 

bestånd från Skaraborg, Uppland och Dalarna. 

 

För fruktträd se under Frukt och Bär.

häck 30-50

häck 50-80

häck 50-80

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam 3x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

flerstam 4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-avium ‘Plena’, fylldblommigt fågelbär

Zon I–III (–IV). Höjd 10–12 m, bredd 8–10 m. Enastående vackert körsbärsträd med dubbla, 

rent vita blommor i maj. Då trädet är sterilt bildas inga frukter och det passar därför där 

fallfrukt vill undvikas. Karaktäristiskt regelbunden grensättning i kronan jämfört med 

arten. Var dock medveten om att det med tiden blir mycket brett och får hängande 

grenar och lämpar sig sällan som alléträd på platser med krav på frihöjd. I övrigt likt 

arten. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Kvalitet Storlek

Körsbärssläktet är känsligt för 

djup plantering. Gynnas av 

näringsrik jord och soligt läge.

PRUNUS
I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande 
arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa. 
De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara 
väldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller 
alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd. 
De varierande storlekarna och uttrycken ger otaliga användningsområden, 
men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och 
trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg och torktåliga och 
passar som solitär, i buskage eller som häck. 
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TRÄD OCH BUSKAR

-cerasifera fk cecilia E, körsbärsplommon

Zon I–III. Höjd 7–9 m, bredd 4–6 m. Stor buske eller litet träd med i ungdomen pyramidal, 

senare något rundad krona. Trädet blir översållat av små vita blommor i april-maj och 

får sedan röda, lila eller gula ätliga frukter, något mindre än plommon. Mest använd i 

buskage och landskapsplanteringar, men kan även användas i urban miljö då trädet 

är både värme- och torktåligt. Betänk den rikliga fruktsättningen. Vindtåligt. Bör 

etableringsbeskäras. Frökällan till Cecilia från Uppsala har uppvisat god härdighet och 

klimatanpassning.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

-cerasifera ‘Nigra’, blodplommon

Zon I–III. Höjd 5–7 m, bredd 3–6 m. Mindre träd med mörkt röda blad som håller färgen 

hela säsongen. De röda bladen ackompanjeras vid utspringet i april-maj av de vackra, 

enkla, rosa blommorna. Sätter sällan frukt och passar genom sin tork- och värmetålighet 

utmärkt i gatumiljö. Till mindre alléer, som solitär på varma innergårdar eller mindre torg. 

Okuleras på P. cerasifera och kan därför ibland skjuta gröna rotskott. 

busk co 7,5 l

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

-x cistena, svartplommon

Zon I–V. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5–1,8 m. Liten buske med mörkt brunröda, nästan metalliska 

blad på upprätta skott. Busken får ofta en något oregelbunden form. Blommorna slår ut 

i ljust rosa men bleknar snabbt till vitt. Blommans mitt är mörkt röd med rosa ståndare, 

vilket ger blomman ett speciellt utseende. Blomning i maj med purpurröda frukter i 

augusti-september. Tål torka, värme och stadsmiljö. En läcker, mindre kontrastbuske. 

busk co 3,5 l

-x eminens ‘Umbraculifera’ (syn. fruticosa ’Globosa’), klotkörsbär

Zon I–IV. Höjd 3–5 m, bredd 2–3 (–4) m. Litet och relativt kortlivat träd med arkitektonisk, 

klotrund krona med mycket tätt grenverk. Toppympad på stam. Blomning i vitt, med små 

enkla blommor i början av maj. Sparsam fruktsättning och vackra höstfärger i gulrött till 

brons. Värmetåligt mindre träd för bostadsgårdar, torg och mindre alléer. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek

Prunus

 sargentii x serrulata ’Kanzan’ x hilleri ’Spire’ ’Accolade’ avium ’Plena’ avium 

Ill
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TRÄD OCH BUSKAR

-laurocerasus etnapBr (’Anbri ’pBr), lagerhägg

Zon I–III (–?). Höjd 1,5–2 m, bredd 1–1,5 m. c/c 80–100 cm. Tätt, kompakt och upprätt 

växtsätt med mörkt gröna blad. Vita blommor under maj-juni. Årsskotten och bladen 

är läckert orange-bronsfärgade och sorten har fått namnet från vulkanen Etnas lava. 

Betydligt tåligare än ’Rotundifolia’ som den numera har ersatt. Har visat sig klara torra 

och blåsiga vintrar helt utan skador. Utmärkt till klippta och friväxande häckar. 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

-laurocerasus ‘Herbergii’, lagerhägg

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 80–100 cm. En tät, upprättväxande sort med 

ett friskt, glänsande mörkt grönt bladverk. Vita upprätta blomklasar i maj-juni. Den 

bäst lämpade sorten för städsegrön häck både som klippt och friväxande. Är relativt 

anspråkslös och klarar ganska torra, sandiga jordar, men föredrar något fuktiga, humus- 

och näringsrika jordar. Sol till skugga, men undvik soliga lägen på torra växtplatser, vilket 

medför risk för frostskador. Blommar även som klippt häck.

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-laurocerasus ‘Mano’, lagerhägg

Zon I–III. Höjd 0,5–1,2 m, bredd 1,5 m. c/c 80–100 cm. Låg växande lagerhägg som 

skiljer sig från andra lagerhäggar genom de vackert orangefärgade årsskotten (innan 

förvedning) som kontrasterar fint mot det i övrigt gröna bladverket. Väldoftande vita 

blommor i maj-juni. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

-x gondouinii ‘Schnee’, hybridkörsbär

Zon I–IV. Höjd 4–5 m, bredd 4–5 m. Ett mindre träd med först konisk, senare brett rundad 

och slutligen något tillplattad krona. Mycket rik blomning på bar kvist i början av maj. 

Blommorna är rent vita och enkla till något fyllda. Sprakande höstfärger. Ympas vanligen 

på högstam och passar på mindre torg eller gator där det inte behöver stammas upp. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-grayana fk GöteBorG E, pärlhägg

Zon I–III (–IV). Höjd 4–6 m, bredd 4–5 m. En större buske eller mindre träd, i växtsättet 

mer påminnande om hassel än vanlig hägg. Blommar med vita blommor i långa upprätta 

kolvar med behaglig doft samtidigt med den vanliga häggen. Frukten är först röd, 

senare svart och mognar ojämnt. Bladverket färgas vackert gulorange-rödlila på hösten. 

Kommer bäst till sin rätt i näringsrik, något fuktig jord i sol-halvskugga. Solitär, i buskage 

och grupper. Angrips inte av häggspinnmal. Mycket begränsad tillgång i solitärstorlekar.

busk co 5 l

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

Kvalitet Storlek

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek

PRUNUS LAUROCERASUS 
Städsegröna buskar som framförallt odlas för de glänsande städsegröna 
och läderaktiga bladen som håller sig fina vintern igenom. Blomningen 
består av upprätta, vita blomställningar som visar sig i majjuni, ofta med 
viss efterblomning om hösten. Då ses blommor tillsammans med de svarta, 
blåbärs stora frukterna. Frukterna anses vara svagt giftiga för människor 
men tas snabbt omhand av fåglar. Lagerhäggarna är i regel anspråkslösa 
och tål ganska torra och sandiga jordar. De föredrar dock något friska till 
fuktiga humusrika  jordar med näring och ett pH runt 7. Planteras med 
fördel i halvskuggiga lägen, även om de klarar både sol och helskugga. Bra 
till underplantering under större träd, då de klarar både rotkonkurrens och 
torka. De blommar även i skuggiga lägen. Skall skyddas mot vintersol och 
vind. Tål beskärning.

Visste du att lagerhägg blommar 

även som klippt häck? Vackrast 

är den nog ändå som friväxande 

marktäckare eller i buskage.



127127Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-laurocerasus ‘Otto Luyken’, lagerhägg

Zon I–III. Höjd 0,5–1,2 m, bredd 1,5 m. c/c 80–100 cm. Lågväxande lagerhägg som 

skiljer sig från andra lagerhäggar genom de vackert orangefärgade årsskotten (innan 

förvedning) som kontrasterar fint mot det i övrigt gröna bladverket. Väldoftande vita 

blommor i maj-juni. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

solitär  3x kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

-laurocerasus ‘Piri’, lagerhägg

Zon I–III. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 0,7–0,8 m. c/c 50–60 cm. Lågt och kompakt växtsätt 

med ett kuddlikt växtsätt. Härstammar från Ungern och har visat sig vara en av de 

härdigaste lagerhäggarna. Vita blommor i maj. En bra, låg marktäckare som dessutom är 

städsegrön. 

co/kl 20-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-laurocerasus ‘Schipkaensis Macrophylla’, lagerhägg

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 2–4 m. c/c 80–100 cm. Stark växande, bred buske med stora 

(upp till 20 cm långa) friskt gröna blad. Vita blommor i upp till 20 cm långa, upprätta 

blomställningar. Blommar i maj-juni, men blommar ofta om i september. De svarta 

frukterna mognar i augusti. Halvskuggig/skuggig och vindskyddad växtplats.

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  4x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

-laurocerasus ‘Van Nes’, lagerhägg

Zon I–II. Höjd 1,5 (–2,5) m, bredd 3–5 m. c/c 80–100 cm. Låg, tät- och bredväxande sort 

med måttlig tillväxttakt. Mörkt gröna elliptiska blad och vita blommor i upp till 20 cm 

långa upprätta blomklasar.

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

-maackii, näverhägg

Zon (I–) III–VI. Höjd 10–15 m, bredd 7–8 m. Snabbväxande medel stort träd med en bred 

kägelformad krona. Bladen är ljust gröna med gul höstfärg och blommorna är vita, 

tufsiga och visar sig i maj. Den vackert glänsande gyllengula till apelsinfärgade barken 

gör det här trädet intressant året om. Fin som flerstammig solitärbuske, men passar även 

i urban miljö. Ståndortskraven är ringa. Soliga platser och väldränerad, gärna humusrik 

jord. Bra norrlandsväxt. Kan luras igång för tidigt på våren i kusttrakter och fäller även 

bladen tidigt i södra Sverige. Ett typiskt pionjärträd med kort livslängd.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam co/kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-maackii ‘Amber Beauty’, näverhägg

Zon (I–) III–V. Höjd 9–12 m, bredd 7–8 m. Anses ha den vackraste barken av de sorter som 

finns att tillgå. Något mer orangefärgade höstlöv. I övrigt egenskaper som arten.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstamco/kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam 3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Prunus

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek
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-maackii ‘Honey’ E, näverhägg  - Ny i sortimentet!

Zon III-VII (VIII). Höjd 8-12 m, bredd 7-8 m. En snabbväxande pionjär som klarar 

vindutsatta platser. Stammen är som namnet antyder vackert honungsfärgad och 

kronan är relativt smal och pyramidal. Sorten kommer från den botaniska trädgården i 

Vladivostok och passar bäst från zon III och uppåt då den kommer igång snabbt på våren 

och kan få barksprickor i södra Sverige vilket kan ge barken förfulande skador. Vackrast 

blir den alltså längre norrut.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam co/kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam 3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-mahaleb, vejksel

Zon I–III. Höjd 4–6 m, bredd 4–5 m. En stor buske/litet träd med brett rundad krona. Små 

styva och grönglänsande blad pryder vejkseln under säsong. Överdådig blomning med 

vita enkla och väldoftande blommor i maj. Dessa efterföljs av små svarta hägglika frukter. 

Både blommor och frukt är mycket uppskattade av djurliv. En värmegynnad och som 

etablerad mycket torktålig art att vegetera de mest besvärliga ytor med, så länge de inte 

är för skuggiga. Kalkgynnad.

busk co 3,5 l

flerstam  co/kl 100-125 

flerstam 3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-nipponica var. kurilensis. ‘Brilliant’, kurilerkörsbär

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 2–3 m. Mindre prydnadsträd eller buske med vasformad, 

upprätt krona och överdådig blomning i vitt på bar kvist i april-maj. Väldränerad, gärna 

kalkrik jord i soliga lägen. Tyvärr drabbas detta vackra körsbär ofta av sjukdomar. 

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-nipponica var. kurilensis ‘Ruby’, kurilerkörsbär

Zon I–IV. Höjd 2,5–4 m, bredd 2–3 m. Liknar i allt väsentligt P. nipponica var. kurilensis 

’Brilliant’, men med mörkare rosa blommor. Får även vackra höstfärger i orangefärgade 

toner. Tyvärr drabbas detta vackra körsbär ofta av blom- och grentorka. 

busk co 5 l

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

-padus ‘Colorata’, blodhägg

Zon I–V. Höjd 6–9 m, bredd 4–6 m. En stor buske till mindre träd med upprätt växtsätt 

och en oregelbunden krona, med åldern något hängande växtsätt. Bladen slår ut i 

mörkt rött, men bleknar sedan till en mörkt grön färg med röda bladnerver. Den rosa 

blomningen står fint i kontrast till det mörka bladverket. I övrigt som vanlig hägg. Vackert 

kontrastträd, värdefullt för norra Sverige. 

busk co 5 l

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-padus fk UltUna E, hägg

Zon I–VII (–VIII). Höjd 8–12 m, bredd 4–8 (–10) m. Starkväxande stor buske-litet träd 

med upprätt till överhängande växtsätt. Blommar med stora, vita, doftande blomklasar 

i slutet av maj. I september mognar de svarta bären. Gul, ibland röd höstfärg. Häggen 

är ett fuktföredragande träd som trivs i humusrika jordar i soliga-halvskuggiga lägen. 

Den är dock mycket anspråkslös och klarar de allra flesta jordar, även magra och torra 

om trädet har kontakt med grundvattnet. Tål stadsmiljö, våt och kompakt jord. Utmärkt 

som flerstammig solitär, i lähäckar och landskapsplanteringar. Angrips av häggspinnmal. 

E-märkt hägg har svensk proveniens med mer knubbigt växtsätt, förbättrad härdighet 

och tidigare invintring.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

solitär co/kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam 3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek
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-padus ssp. borealis ‘Laila’ E, hägg

Zon I–VII. Höjd 5–7 m, bredd 3–4 m. Något mindre till växten än vanlig hägg. I gengäld 

har den större, hängande blomklasar och är mycket rikblommig. Kan drabbas av 

spinnmal. 

busk co 5 l

-pumila var. depressa E, sandkörsbär

Zon I–VI. Höjd 0,3 m, bredd 2 m. Mattbildande marktäckare som blommar med vita 

blommor på bar kvist. Får senare rödbruna frukter. Grågrönt bladverk med små, smala 

blad som pekar uppåt och vackra höstfärger i rödbrunt. Den passar bra på torra, 

besvärliga ställen, såsom under takutsprång, på murar och i slänter. Väldränerad, 

sandblandad jord i soliga lägen. En vacker och tålig växt som snarare bör användas till 

prydnad än som marktäckare. Bör etableringsbeskäras.

busk co

busk co 3,5 l

-sargentii, bergkörsbär

Zon I–V. Höjd 8–10 m, bredd 5–8 m. Litet träd till stor buske med starkt upprätt, 

vasformigt växtsätt. Äldre uppstammade träd får ofta en vidare, mer rundad krona. 

Överdådig blomning med enkla, ljust rosa blommor strax innan eller i samband med 

bladutspringet i slutet av april-början av maj. De nya bladen slår ut i kopparfärg, men 

antar sedan en matt grön färg. Lysande höstfärger i orangeröda toner. Passar utmärkt 

både som träd och flerstammig solitärbuske på bostadsgårdar, i parker och på mindre 

torg. Det råder brist på större stamträd, ring oss för tillgång.

busk co 5 l

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam 4x kl 250-300 

flerstam 4x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-sargentii ‘Rancho’, bergkörsbär

Zon I–IV. Höjd 8–10 m, bredd 3–5 m. Ett vackert, i ungdomen smalkronigt träd som med 

tiden får en något bredare krona. Blommorna är mycket ljust rosa, nästan vita och skiljer 

sig tydligt från arten. Värdefullt träd för smala gator och trånga bostadsgårdar. 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-x schmittii, mahognykörsbär

Zon I–III. Höjd 10–12 m, bredd 3–5 m. Ett smalkronigt träd med strikt genomgående stam 

och oval till pyramidformad krona. Denna hybrid är en korsning mellan Prunus avium x P. 

canescens och har ärvt sin vackert mahognyfärgade stam från den sistnämnda. Bladfärg 

matt grön med orange höstfärg. Blommar med vita-gammelrosa små enkla blommor i 

april-maj. Bäst utveckling på väldränerad, näringsrik jord med kalkinnehåll. Ett värdefullt 

tillskott till våra smalkroniga gatuträd. Arten är snabbvuxen och behöver mycket lite 

skötsel efter etablering. 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-serrula, glanskörsbär

Zon I–IV. Höjd 5–7 m, bredd 5–6 m. Mindre, ofta flerstammigt träd med vasformad, 

senare rundad krona. Blommar med vita, hängande oansenliga blommor i samband med 

bladutspring. Trädets största värde är den högblanka, läckert brunröda barken, med 

avlånga, gråbruna lenticeller som verkligen glänser i solen. Utmärkt solitär i trädgårdar 

och parker, men även som uppstammad. Föredrar näringsrika, fuktiga och något leriga 

jordar. Tål dock alla odlade trädgårdsjordar. Kan få kloros på mycket kalkrika jordar. Yngre 

stamträd har oftast en krona som är gles och risig. 

ungträd co 150-200 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam 4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek

Prunus
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-’Ama-no-gawa’, pelarkörsbär

Zon I–II (–III). Höjd 3–5 m, bredd 1–2 m. Svagväxande pelarformat träd, saknar oftast 

huvudstam utan har flera konkurrerande huvudgrenar. Överdådig blomning med fyllda, 

ljust rosa blommor i maj. Näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i varma och skyddade 

lägen. Klarar dock all slags vanlig trädgårdsjord. Relativt kort livslängd. 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam 4x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

-’Kanzan’, japanskt körsbär

Zon I–III. Höjd 7–10 m, bredd 5–8 m. Snabbväxande träd eller större buske med ett brett 

vasformat och tätt växtsätt. Kronan är ofta platt upptill. Intensiv blomning med starkt 

ceriserosa, tätt fyllda blommor i maj-juni. Unga blad är bronsfärgade, men blir sedan 

gröna och färgas gulorange om hösten. Solitär, även i hårdgjord miljö. Anspråkslös, 

men föredrar soliga lägen på närings- och kalkrika, fuktiga jordar. Kortlivad, blir sällan 

äldre än 45 år. Blommar senare än de flesta andra Prunussorter och förlänger på så vis 

blomprakten när de används i samma anläggning.

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-’Kiku-shidare-zakura’, japanskt hängkörsbär

Zon I–II. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Litet träd med starkt hängande grenar och en bred, 

ganska platt krona. Blommar med fyllda, ljust rosa blommor samlade i täta klasar i början 

av maj. Solitär på ställen där frihöjd ej behöver tillgodoses. Anspråkslös, men föredrar 

näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i sol.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-’Royal Burgundy’, rödbladigt

Zon I–II (–?). Höjd 4–6 m, bredd 3–4 m. En rödbladig svagvuxen variant av ’Kanzan’. Den 

mörkt röda bladfärgen kontrasterar mot de fyllda rosa blommorna och bladen håller sig 

röda hela säsongen. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-’Shirotae’, japanskt körsbär

Zon I–II. Höjd 3–5 m, bredd 4–6 m. Utpräglat bred och gles krona med i det närmaste 

horisontella grenar, under vilka de vita blommorna hänger i stora klasar. De enskilda 

blommorna är enkla, till halvfyllda och upp till 5,5 cm vida med lätt doft. Ett iögonfallande 

prydnadsträd som kräver stort utrymme pga dess breda krona. Kalkrik, fuktig jord med 

näring är optimalt, men trivs i god trädgårdsjord. 

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam  4x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-’Sunset Boulevard’

Zon I–II (–III) Höjd 8–10 m, bredd 3–4 m. Smalt upprättväxande sort med vackert 

kopparfärgat bladutspring. Blommar med vita till lätt rosa blommor under maj. 

På höstkanten bjuder sorten på gyllengula höstfärger. För alléer på smala gator, 

bostadsgårdar och torg. Ett träd som borde användas mer.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-spinosa fk Västeråker E, slån

Zon I–V (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 1–3 m. Skjuter rotskott och bildar 

ofta mycket stora buskage. Tätvuxen, starkt tornig buske med svagt doftande vita 

blommor i maj. Under blomningen översållas buskarna och ser ut som vita moln i 

landskapet. Får senare blåsvarta frukter som passar till saft och likör, skördas efter första 

frosten. Gul höstfärg. Ljus och värmekrävande, men tålig för vind. Vill gärna ha en kalkrik 

och stenig jord runt rötterna med hyfsad luftfuktighet, men tål  

ganska torra jordar. Bryn, buskage och häckar. E-typen har  

påvisat god härdighet. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek
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-’Spire’

Zon I–III. Höjd 5–7 m, bredd 2–3 m. Ett av de mindre prydnadskörsbären som lämpar 

sig på smala gator, då den bildar en smalt elliptisk krona med upprättväxande grenar. 

Blommar rikligt före bladsprickning med enkla, ljust rosa blommor. Höst färgen är orange. 

Trivs i soliga-halvskuggiga lägen i näringsrik, väldränerad jord. Ett intressant träd för 

trånga utrymmen.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-x subhirtella ‘Autumnalis’, vinterkörsbär

Zon I–II. Höjd 3–6 m, bredd 3–5 m. Litet träd-stor buske som med tiden får ett brett, 

vasformat växtsätt. Blommar vid gynnsam väderlek redan på hösten, men framförallt 

tidigt på våren, under mars-april. Blommorna är halvfyllda och vita till ljust rosa. Trivs i 

genomsläpplig, kalkrik jord. Vacker solitär för trädgårdar och parker. 

flerstam 3x kl 125-150 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  4x kl 250-300 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-tenella ‘Fire Hill’, dvärgmandel

Zon I–III (–IV). Höjd 0,6–1,2 m, bredd 0,5–1 m. Tätt, upprätt växtsätt med enkla, mörkrosa 

blommor strödda längs skotten i början på maj, strax innan bladen. Soliga lägen.

busk co 3,5 l

-’Umineko’

Zon I–II (–III). Höjd 5–7 m, bredd 4–5 m. Smalt, upprätt växtsätt i början för att senare 

anta en bredare krona med något överhängande grenar. Vita blommor med rosa 

ståndare som ger blomman ett lätt rosa intryck. Kronbladen ibland med en mycket 

dekorativ grön strimma! Sparsam fruktsättning. Intressant träd med stort prydnadsvärde 

för trånga utrymmen. Genomsläpplig, något fuktig och näringsrik jord i sol. 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-virginiana fk rackarBerGet E, virginianahägg

Zon I–V. Höjd 4–6 m, bredd 3–5 m. Större buske som sällan ses som stamträd på grund 

av den rikliga rostkottsskjutningen. Har från början ett upprätt växtsätt som med tiden 

breddas och blir mer överhängande. Blommar med vita blommor i klasar liknande 

häggens, är dock inte lika blomrik, får dock röda frukter. Den största fördelen med 

virginiahäggen är att den inte drabbas av häggspinnmal. Bra buskageväxt. Anspråkslösa 

jordkrav, men föredrar friska jordar. Friskare och bättre än Prunus padus. Relativt små 

mängder på marknaden.

busk co 3,5 l

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek

Prunus
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-fraxinifolia fk Uppsala E, kaukasisk vingnöt

Zon I–IV (ospecificerad frökälla härdig zon I–III). Höjd 12–15 m, bredd 10–15 m. 

Starkväxande träd som naturligt blir flerstammigt. Barken är läckert randig. Bladen är 

långa, parbladiga och ger tillsammans med de vingförsedda nötterna hängandes på upp 

till 40 cm långa fröställningar, ett mycket exotiskt intryck. Gul höstfärg. Föredrar fuktiga 

till våta jordar med god tillgång till näring och humus, men växer förvånansvärt bra även 

på normala jordar som inte är direkt torra. Sol-halvskugga. Tål stadsklimatet bra om den 

får ordentlig jordvolym och etableringsskötsel. Vacker parksolitär, men även i hårdgjorda 

ytor. Skjuter rotskott. E-materialet är härdigt och snabbväxande, härstammande 

från en äldre solitär i Uppsala Botaniska Trädgård. Har klarat vintertemperaturer ner 

till -35 grader men kan frysa tillbaka något under kalla vintrar. Har även tendens till 

enstammighet och skjuter få eller inga rotskott. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam 3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam 3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 350-400 

flerstam  4x kl 400-500 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-rhoifolia fk meJlan, japansk vingnöt – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 20–25 m, bredd 10–15 m. Ett kraftigväxande och med tiden stort träd med 

vanligtvis genomgående stam och pyramidformad krona. Ljust grönglänsande, drygt 30 

cm långa, sammansatta blad. Gula höstfärger. Dekorativa fruktställningar pryder kronan 

vintertid. Arten skjuter inga rotskott. Ståndort likt kaukasisk vingnöt i rika och friska 

jordar i sol till halvskugga. En stämningshöjare på platser stora nog att husera det.

stambusk  3x kl 250-300 

stambusk  3x kl 300-350 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  3x kl 300-350 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-virginiana ‘Shubert’, shuberthägg

Zon I–VI. Höjd 7–9 m, bredd 4–6 m. Initialt smalt pyramidformad krona som sedan 

breddas och blir något äggrund. Bladen har det i naturen ovanliga förhållandet att de 

slår ut i grönt men sedan färgas mörkt röda. Den röda färgen hålls säsongen igenom. 

Nya skott med gröna blad utvecklas under hela säsongen och ger en läcker kontrast mot 

det röda bladverket. Ett anspråkslöst träd som föredrar fuktiga jordar. Värdefullt träd för 

norra Sverige. Blomning likt arten. Kan skjuta stambasskott.

busk co 7,5 l

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-x yedoensis, tokyokörsbär

Zon I–III. Höjd 5–7 m, bredd 4–7 m. Mindre träd med en utpräglat bred och luftig krona. 

2–4 cm stora, vita, enkla blommor som ger ett svagt rosa intryck, i klasar om 5–6 st 

i april-maj. Otroligt rikblommig och ett av de mest planterade japanska körsbären i 

hemlandet som nu även börjar få visst genomslag i Sverige. Kalkrika, fuktiga jordar i 

soliga och skyddade lägen. Klarar dock all trädgårdsjord. Fin solitär som även fungerar 

utmärkt i grupplanteringar.

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam 3x kl 200-250 

flerstam 3x kl 250-300 

flerstam 3x kl 300-350 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

Forts. PRUNUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

PTEROCARYA
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-’Anatolia’, eldtorn

Zon I–IV. Höjd 0,7–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Den härdigaste sorten, som dock 

tar ett par år på sig innan den sätter frukt, och då inte särskilt rikt. Tätt rundat växtsätt 

med mörkt gröna blad som inte skadas om vintern. Torniga, slanka grenar och små 

vita blommor i täta klasar under juni. Bra marktäckare och utmärkt som klippt i häckar 

och buskage. Relativt skorvresistent. Ej krävande men trivs bäst på väldränerade jordar 

med pH kring 7. Blommar och sätter mer frukt i soliga lägen på magra jordar. Tål viss 

beskuggning.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-’Orange Glow’, eldtorn

Zon I–II. Höjd 1–2 m, bredd 2 m. c/c 70–90 cm. Smalt upprätt buske med öppet växtsätt 

och mörkt gröna, blanka blad. Passar att spaljeras längs väggar. Rikligt med rödorangea 

frukter som sitter kvar länge. Frisk och skorvfri, men kan ibland frysa tillbaka något.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-’Red Column’, eldtorn

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2,5 m. c/c 70–90 cm. Upprätt växtsätt med knallröda 

bär. Frosttåligare än ’Orange Glow’ och skorvresistent.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-’Red Cushion’, eldtorn

Zon I–III. Höjd 0,6–0,9 m, bredd 1–1,5 m. c/c 60–80 cm. En relativt långsamtväxande 

marktäckande sort som vi kan rekommendera. Får orangeröda frukter.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-calleryana ‘Chanticleer’, smalkronigt kinapäron - Ny i sortimentet!

Zon I-II(III) Höjd 8-12 m, bredd 4-5 m. En för Sverige ny medlem i gruppen av rikligt 

blommande, smalkroniga gatuträd. Sorten har ett utpräglat smalt växtsätt och överöses 

med vita blommor i maj som följs av knappt någon frukt. De få frukter som bildas blir 

mycket små. Bladen är djupt gröna med en tydligt blank yta som påminner om den hos 

Alnus cordata. Till senhösten skiftar bladen färg och går i nyanser från mörkrött till blålila. 

En värmegynnad art som bedöms prestera mycket väl i landets sydligare städer.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-communis ‘Beech Hill’, päron

Zon I–III. Höjd 9–12 m, bredd 5–7 m. Snabbväxande träd med en bred pyramidal krona och 

upprätta skott. Läderartade mörkt gröna blad som senare får orange höstfärg. Päronlika, 

mycket vackra vita blommor i maj och 4–5 cm stora päron. Klarar inte kalla, våta jordar 

men är i övrigt mycket tålig. Tolererar torka, värme, vind och stadsklimat. Föredrar djupa, 

kalkrika och lätt lerhaltiga jordar i sol-halvskugga. Utmärkt gatu- eller parkträd.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-salicifolia ‘Pendula’, silverpäron

Zon I–III (–IV). Höjd 4–6 m, bredd 3–5 m. Mindre träd med rundad krona och hängande 

yttergrenar. Lansettformade silvriga blad som sitter kvar länge. Vita päronblommor 

i klasar i maj, senare små hårda päron. Tork och värmetåligt, passar väl i stadsmiljö. 

Föredrar genomsläpplig, kalkrik och något fuktig jord i sol. Vacker solitär i parker och 

hårdgjorda ytor. 

stam co 90-110 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 4x kl 16-18 

Kvalitet Storlek

PYRACANTHA

Kvalitet Storlek

PYRUS

Pyracantha
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-cerris, turkisk ek

Zon I–II (–III). Höjd 20–25 m, bredd 10–20 (–25) m. Den turkiska eken bildar rak, 

genomgående stam med horisontella grenar och håller sig brett kägelformad under 

lång tid innan kronan slutligen breddas och antar en öppnare, mer oregelbunden form. 

Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor men passar även som parksolitär. 

Mycket anspråkslös vad gäller jorden och tål torra jordar med varierande pH. Föredrar 

dock en djup, näringsrik och lerig jord med gott om kalk. Varma soliga lägen. Tål vind. 

Delar av årsskotten fryser lätt tillbaka på yngre träd i zon II–III.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-coccinea ‘Splendens’, scharlakansek

Zon I–II (–III). Höjd 20–25 m, bredd 10–20 (–25) m. scharlakans eken bildar rak, 

genomgående stam med horisontella grenar och håller sig brett kägelformad under 

lång tid innan kronan slutligen breddas och antar en öppnare, mer oregelbunden form. 

Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor men passar även som parksolitär. 

Mycket anspråkslös vad gäller jorden och tål torra jordar med varierande pH. Föredrar 

dock en djup, näringsrik och lerig jord med gott om kalk. Varma soliga lägen. Tål vind. 

Delar av årsskotten fryser lätt tillbaka på yngre träd i zon II–III.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-frainetto, ungersk ek

Zon I–III. Höjd 15–20 m, bredd 10–15 m. Initialt en symmetriskt äggrund krona som 

breddas med åren. Mycket stora, mörkt gröna, läderartade blad med 6–10 symmetriska 

lober på varje sida. Sen avmognad och behåller bladen länge på hösten. Ett sparsamt 

använt träd som mycket väl kan användas i stadsmiljö då det gynnas av värmen, tål 

luften och klarar ganska torra, kalkrika jordar. Bäst utveckling ges på en näringsrik, lerig 

och genomsläpplig jord i soliga lägen. Vackert även som parkträd. Borde användas mer!

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-palustris, kärrek

Zon I–III. Höjd 15–20 m, bredd 8–15 m. Blir inte lika stor som våra inhemska ekar. 

Genomgående stam med horisontella grenar, där de nedersta med tiden blir något 

hängande. Mycket vacker även vintertid. Intressant gatuträd som även passar på torg och 

i parker. Bladen påminner om rödekens, men med djupare flikar. Vackert röd höstfärg. 

Växer naturligt i fuktiga till våta miljöer, men klarar även torra jordar mycket bra. Gillar 

näringsrika, svagt sura jordar och blir lätt klorotisk på jordar med pH över neutralt. 

Vårplantering eller sen höstplantering om inte företablerad i Air-Pot. Säkrare etablering 

vid hög jordtemperatur. Viss proveniensproblematik förekommer när dess nordgräns 

tangeras.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-palustris Green pillar (‘Pringreen’), kärrek 

Zon I–III. Höjd 10–13 m, bredd 3–4,5 m. En mycket smal kultivar av kärreken med rakt 

genomgående stam och upprätta grenar. Behöver i regel ingen beskärning men kan som 

äldre bli något ”rufsig i frisyren” och enstaka grenar kan ibland behöva skäras in. Vackert 

mörkröda höstfärger. Ståndort likt arten. Ett vackert pelarträd och ett välkomnat tillskott 

till sortimentet smalkroniga träd för urbana miljöer. 

ungträd  2x kl 200-250 

solitär  3x kl 250-300 

solitär  3x kl 300-350 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Kvalitet Storlek

QUERCUS
Ekar hör till de största och mest karaktärsfulla träden vi kan odla i Sverige. 
Eken har stor betydelse, både för insektsfaunan och i mytologin. Släktet är 
värme gynnat och har en vid ståndortsamplitud med tålighet mot föroreningar. 
Träden blir i regel mycket gamla och passar i parker och ute i landskapet, 
några arter även som gatuträd. De flesta ekarna är relativt svåretablerade 
och skall  alltid hanteras med klump eller företablerad i AirPot, minst 3x 
om planterad. 

Ek bör vårplanteras eller plan-

teras efter den 15 nov på  hösten, 

men företablerade i Air-Pot kan 

de med fördel planteras under 

hela året. Eken är mycket känslig 

för djup plantering. 
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-petraea, bergek

Zon I–IV. Höjd 20–25 m, bredd 15–20 (–25) m. Stort träd som har en mer regelbunden 

krona och mer tendens till genomgående stam än vanlig ek. Den passar därför bättre 

som stadsträd men det är svårt att hitta en helt ren frökälla. Bergeken hör till de mest 

anspråkslösa av våra inhemska träd och växer ofta på mycket magra, steniga jordar och 

klarar både höga och låga pH-värden. Tål inte vattensjuka jordar. Bäst tillväxt på leriga, 

något fuktiga, sura till neutrala jordar. Tål mer värme och torka än Q. robur. Bör vara minst 

3 x omplanterad för god etablering.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  2x kl 150-200 

ungträd  2x kl 200-250 

ungträd  2x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Quercus petrea fk aGDer, bergek - Ny i sortimentet!

Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m.  

En norsk frökälla av arten, med dokumenterad god härdighet, som ger enhetliga träd. 

Används med fördel i alléer, vid de tillfällen då man eftersträvar ett uniformt uttryck i 

allén. Då det är den enda rena frökällan lämpad för nordiskt klimat råder det ofta brist på 

frökällan. 

-robur fk UltUna E, skogsek

Zon I–V. Höjd 20–25 (–30) m, bredd 15–20 (–25) m. Stort och bredkronigt träd, oftast 

utan genomgående stam varför det passar bäst i parkmiljö. Vid användande av skogsek 

där frihöjd krävs fordras noggrann uppbyggnadsbeskärning. Ett träd med stort 

arkitektoniskt värde oavsett säsong. Har vid ståndortsamplitud och klarar de flesta jordar. 

Utvecklas bäst på närings- och humusrika jordar med lerinnehåll och tillgång till fukt i sol. 

Vind och salttålig. E-materialet förekommer i två frökällor, en från Uppsala och en från 

Linköping med tidig invintring och god tillväxt. Anses svåretablerad och bör hanteras 

minst 3x omplanterad med klump. Vårplantering eller sen höstplantering, generellt efter 

den 15 november om ej företablerad i Air-Pot.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd  2x kl 150-200 

ungträd  2x kl 200-250 

ungträd  2x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

Quercus

Forts. QUERCUS Kvalitet Storlek

 Quercus robur ’Fastigate Koster’ Quercus petraea Quercus palustris Quercus rubra

Ill
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Kontakta oss för aktuell tillgång.
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-Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster', pelarek

Zon I–V. Höjd 20–25 m, bredd 3–4 m. Förädlad klon med ursprung från Holland. Behåller 

sitt smala likformade växtsätt, med tät och smal krona med rundad kronbas. Den bästa 

pelareken. Att föredra vid alléplanteringar och andra platser enhetlighet eftersträvas. 

Gynnas av fuktighetshållande näringsrik jord men växer på samma jordar som arten.

ungträd  2x kl 150-175 

ungträd  2x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

solitär  4x kl 300-350 

solitär  4x kl 350-400 

solitär  5x kl 400-500 

solitär  5x kl 500-600 

-rubra E, rödek

Zon I–V (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 20–25 m, bredd 12–18 (–22) m. 

Stort träd med luftig, bred och något oregelbunden krona. Ett volymskapande träd 

som passar bäst i parkmiljö med tanke på dess breda krona. Är dock mycket värmetålig 

och klarar stadsmiljön utmärkt. Trivs bäst på fuktiga, leriga-sandiga jordar utan stående 

vatten. Klarar dock de flesta jordar, även sandiga och torra om det har kontakt med 

grundvattnet. E-typen är härdig, välväxande och garanterar vackra höstfärger. Vår- eller 

sen höstplantering efter den 15 november för träd med klump. Företablerade träd i Air-

Pot kan planteras hela året. 

ungträd  2x kl 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-cathartica fk toppmyra E, getapel (syn. vägtorn)

Zon I–VI. Höjd 4–8 m, bredd 4–6 m. Större buske eller mindre träd med en gles, 

oregelbunden krona och torniga grenar. Bladen är blankt gröna med symmetriska nerver 

och får gul höstfärg. Svarta, giftiga frukter i klasar på hösten. Ett sällan planterat träd 

som främst används i landskapsplanteringar. Trädet är mycket tåligt och klarar värme, 

torka och stadsluft. Växer bäst på genomsläppliga, varma och kalkrika jordar i sol till 

halvskugga. E-typen har svensk härkomst som gör att den är klimatanpassad och inte 

skadas av frost. 

busk co 3,5 l

Forts. QUERCUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

RHAMNUS

Tidigarelägg din plantering av ek!

Ek avmognar sent på hösten varför klumpodlade träd bör plan-

teras  tidigast 15 november på hösten. Vi kan företablera dina 

ekar i Air-Pot för leverans under tidig höst. Detta ger en snabbare 

etablering och smidigare plantering. Det gäller även andra träd-

slag som avmognar sent, såsom Carpinus, Fagus, Salix, Populus 

och Juglans samt känsliga växter såsom Magnolia och barr växter. 

För att kunna företablera dina träd behöver vi ha en beställning 

senast i mitten av mars för leverans i september.
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-’Catawbiense Boursault’, lila parkrhododendron

Zon I–V. Höjd 1,5–3 (–4) m, bredd 2–4 m. Vanligt förekommande sort. Snarlik 

’Catawbiense Grandiflorum’ men något mörkare blomma. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

solitär  4x kl 120-140 

-’Catawbiense Grandiflorum’, lila parkrhododendron

Zon I–V. Höjd 1,5–3 (–4) m, bredd 2–4 m. Den i särklass vanligaste sorten med lila 

blommor. En klassiker som fortfarande håller måttet, inte minst pga sin goda härdighet. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

solitär  4x kl 120-140 

-’Cunningham’s White’, vit parkrhododendron

Zon I–IV. Höjd 1,5–2 m, bredd 2–2,5 m. En kompakt buske med ett friskt mörkgrönt 

bladverk. Något rakare blad jämfört med ’Catawbiense Grandiflorum’. Den vanligaste 

och bästa vita sorten. Passar utmärkt i stora urnor längs gågator och torg. Får oftast en 

sparsam blomning även under hösten om temperaturen är gynnsam.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

Rhododendron

Kvalitet Storlek

RHODODENDRON
Ett stort släkte med många olika arter och sorter lämpliga för odling i Sverige. Gemen samt för dem 
är deras ståndortskrav. De är kända för att vara typiska surjordsväxter och ogillar jordar med 
högt pH vilket yttrar sig genom att  bladen blir gula, sk klorotiska. Förutom ett lågt pH vill de även 
ha god till gång till vatten och utvecklas dåligt på torra ståndorter. De klarar inte  stående  vatten, 
utan jorden ska vara väl dränerad. Till försel av mullämnen är ofta  lösningen på både vatten och 
pH. Genom att blanda upp jorden med ogödslad torvmull och genom att tillföra torvmull varje år 
säkerställs god utveckling. Föredrar full sol till halvskugga, på torrare ståndorter bör de placeras 
skug gigare, detta kan dock reducera blomningen. Klarar av helskugga men blomningen blir då spar
sam och kan till och med utebli vissa år. Att välja sorter är inte det lättaste och vi har för enkel
hetens skull delat upp dem enligt följande.

Storblommiga hybrider – Parkrhododendron
Oftast höga och vida buskar med stora, ovala, städsegröna blad, ofta utan indument. De stora tratt
lika blommorna som sitter i stora samlingar i skottspetsarna ger ett magni fikt intryck då hela busken 
täcks under större delen av juni. Behöver vatten även vintertid varför du ibland kan få behöva vattna 
även på hösten. Kallas ibland trädgårdens möbel och kan flyttas utan större problem då rotsystemet 
är relativt kompakt och grunt. Fyller ut väl och  lämpar sig som solitärer, i grupper eller i buskage där 
de får möjlighet att utvecklas till full storlek. Är generellt härdiga men bladen rullar ibland ihop sig 
vid minusgrader.
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-’English Roseum’, rosa parkrhododendron

Zon I–IV. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2–2,5 m. Något mindre än ’Catawbiense Grandiflorum’ och 

med ljusare rosa blomfärg. Tät buske som är något vindtålig. Klon framtagen ur sorten 

’Roseum Elegans’. Utmärkt för att bilda större täta buskage.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

solitär  4x kl 120-140 

-’Gomer Waterer’ rosa parkrhododendron

Zon I–III. Höjd 1,5 m, bredd 2–2,5 m. Något bredare än hög buske med mycket välformade 

ljusrosa blommor med gula teckningar. Friskt och mörkt grönt bladverk. En sort vi kan 

rekommendera för södra Sverige. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

-’Humboldt’, lilarosa parkrhododendron

Zon I–III. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2–2,5 m. Lilarosa sort med tydligt mörkt märke i 

blomtrattens överkant. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

-’Lee’s Dark Purple’, mörklila parkrhododendron

Zon I–IV. 1,5–2 m, bredd 1,5–2,5 m. En sort med blanka, något mörkare gröna blad och 

mörklila blommor. Vacker som solitär men även tillsammans med ljusare sorter såsom t 

ex ’Cunninghams White’. Förtjänar att användas mera.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

-’Nova Zembla’, röd parkrhododendron

Zon I–IV. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2,5 m. Lysande purpurröda blommor som verkligen 

skiljer sig från mängden. Den vanligaste röda sorten. Får ett glest växtsätt och blir sällan 

lika frodig som övriga sorter. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

Forts. RHODODENDRON Kvalitet Storlek
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-’Old Port’, rödlila parkrhododendron

Zon I–II (–III). Höjd 1,5–2 m, bredd 2 m. Mörkt rödlila blommor. Något mer upprätt växtsätt 

jämfört med ’Catawbiense Grandiflorum’. Tyvärr inte lika härdig men väl värd att använda 

i landets södra delar.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

-’Roseum Elegans’, lilarosa parkrhododendron

Zon I–IV. Höjd 1,5–3 m, bredd 2–3 m. Stor rundad buske med förhållandevis tätt växtsätt 

helt ner till marken. Något mer vindtålig jämfört med ’Catawbiense Grandiflorum’ men 

skiljer sig framförallt genom att blommorna har en rosaaktig blomfärg. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

kl 90-100 

solitär  4x kl 100-120 

solitär  4x kl 120-140 

-’Fantastica’

Zon I–III. Höjd 1 m, bredd 1–1,5 m. Tät och vid buske med purpurröda blommor som 

är vitrosa, nästan gulvita inuti. Mycket iögonfallande blomning! Har bland de största 

blommorna inom gruppen.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

-’Flava’

Zon I–IV. Höjd 1,5 m, bredd 1,5–2 m. En av de bättre gula sorterna, dock inte rent knallgul 

utan mera ljusgul. Blommorna är breda och vaxlika.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

Kvalitet Storlek

Forts. RHODODENDRON Kvalitet Storlek

Rhododendron

YAKUSHIMANUHYBRIDER
Sorter framtagna av en art som generellt är lägre än föregående grupp. 
Bladen är mörkt gröna, mycket blanka och helt nyutsprungna blad är täckta 
med ett orange beige filtlager som snart faller av, bladens undersidor förblir 
dock filt beklädda. Blommorna är något mindre men ofta mer välformade och 
karaktäristiskt är att blommorna i knoppstadiet har en mörkare nyans, men 
bleknar något när de slår ut. Mycket fina i framkant av stora planteringar 
eller tillsammans med annat vintergrönt. Passar även i grupper eller som  
solitär bland exempelvis ljung.
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-’Kalinka’

Zon I–IV. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. En låg buske med mörkt välvt bladverk och körsbärsröda 

knoppar och rent rosa till något cerise-rosa blommor.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

-’Koichiro Wada’

Zon I–IV. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. En av de vanligaste och kanske en av de vackraste 

sorterna. Knopparna är typiskt mörkrosa till purpurröda och färgen behålls sedan på 

blomtrattarnas utsida, på insidan är färgen mera vitrosa. Bladen är kraftigt, silvrigt 

filtbeklädda vid bladutspring.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

-’Morgenrot’

Zon I–III. Höjd 0,8–1 m, bredd 1,2 m. Mycket lik föregående men har något mörkare, nästan 

röda blommor. Mycket blomrik.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

-’Polaris’

Zon I–IV. Höjd 0,7–1 m, bredd 1,2 m. Tät och rundad buske. Mörkröda knoppar som ljusnar 

till vackert ljusrosa charmigt skrynkliga blommor i maj. 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

-’Schneekrone’

Zon I–III. Höjd 0,7 m, bredd 1 m. Ljusrosa knoppar som i maj bryter i snövita blommor. Tätt 

rundat växtsätt. Mörkt gröna blad med beigeluden bladundersida. 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

Forts. RHODODENDRON Kvalitet Storlek



141141Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-’Hachmann’s Rosalind’ (syn. ’Rosalind’)

Får ett något högre (0,6–0,8 m) och mera vasformigt växtsätt jämfört med de andra 

sorterna inom gruppen. Blommorna är något större, ceriserosa och täcker hela busken i 

maj. 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’Kermesinum’ (syn. kermesina rooD)

Skarpt ceriseröda små blommor i överflöd. Växtens starka färg blir på våren ett givet 

blickfång.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’Kermesina Album’

Rent vita blommor ger den här sorten ett stiligt och sobert intryck. Blir mer effektfull mot 

mörkare bakgrund.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’Cecile’

Zon I–III. Höjd 1,2–2 m, bredd 0,8–1,2 m. Rikblommande sort med laxrosa till något 

gammelrosa blommor och gult märke i blomtrattens överkant. Knopparna är betydligt 

mörkare. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-’Schneewolke’

Zon I–II. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5–2 m. Tät och rundad buske. Blekt rosavita blommor med 

krusade kanter, färgen påminner något om äppelblom. Smala mörkgröna blad. Vacker 

men tveksamt härdig. 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

kl 50-60 

kl 60-70 

kl 70-80 

kl 80-90 

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Forts. RHODODENDRON Kvalitet Storlek

Rhododendron

Knaphill-hybrider, trädgårdsazalea
Lövfällande hybrider med styvt upprätt växtsätt och med sirligt grenverk. 
Sorterna har alla klart lysande färger och några doftar. Detta är den vanligaste 
gruppen av azaleor. Här följer ett urval av de mest odlingsvärda sorterna.

AZALEAGRUPPEN
Företrädelsevis lövfällande sorter med tunna, håriga blad som om hösten  färgas i vackra höstfärger. 
Grenarna är upprätta, tunna och ofta något röd bruna. Många sorter har intensiv blomning som 
lyser upp med fantastisk kraft under några veckor i majjuni. Framförallt fin i små grupper eller 
i sjok mot mörk bakgrund. Har liknande ståndortskrav som de stor blommiga hybriderna. Deras 
luftiga växtsätt gör att även marktäckare kan trivas på marken under dem.

Japanska azaleor
Zon I–II (–III). Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,5–0,8 m. Svagväxande buskar som oftast blir bredare än 
höga. Blommar med 3–4 cm stora blommor under maj. De mörka och halvt vintergröna bladen är 
ganska små. Nya blad är skirt gröna i bladutspring. Av arten finns en rad olika sorter i vitt över 
rosa till nästan röda färger. Passar utmärkt som framkantväxter i torvpartier, men är även fina i 
nedre delarna av stenpartier och andra mindre anläggningar. 



142 Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-’Feuerwerk’

Zon I–III. Höjd 1,2–2 m, bredd 0,8–1,2 m. Lysande rödorange blommor. co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-’Golden Sunset’

Zon I–III. Höjd 1,2–2 m, bredd 0,8–1,2 m. Rent gula blommor med orange märke i 

blomtrattens inre överdel.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-’Irene Koster’

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 0,8–1,2 m. Något robustare sort med rosa, svagt strimmiga 

(polkagrisaktiga) blommor med gult märke. Väldoftande. Blommar något senare än de 

andra.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-’Klondyke’

Zon I–III. Höjd 1,2–2 m, bredd 0,8–1,2 m. Mörkt gula till orange (ockra) blommor med 

orange märke och knoppar. Väldoftande.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-luteum,  guldazalea

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2 m. Luftig buske med skira grenar och skirt gula, 

väldoftande, stjärnlika blommor. En av våra främsta azaleor. Vildväxande på några få 

lokaler i Europa.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-’Persil’

Zon I–III. Höjd 1,2–2 m, bredd 0,8–1,2 m. Kritvita blommor med stort gult märke i 

blomtrattens inre överkant. Den vanligaste vita sorten.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-70 

co/kl 70-80 

-’Pucella’ (syn. ’Fanny’)

Zon I–III. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2,2 m. Sort med mörkt purpurrosa knoppar som sedan 

ljusnar något när de slår ut i purpurrosa. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

-’Baden Baden’, revalpros

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,8–1,2 m. En något robustare sort med jämnare form än 

’Scarlet Wonder’. Blommorna är röda och bladen är mörkt gröna. 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

Forts. RHODODENDRON Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

REPENSHYBRIDER, REVRHODODENDRON
Låga och långsamtväxande sorter som tagits fram ur korsningar med R.  forrestii 
(tidigare repens). Låga, täta buskar då de står ljust, klarar betydligt mer skugga 
men blir då ofta glesa och betydligt högre. Har små mörka blad som påminner 
om de storblommiga sorterna men de är betydligt kortare och knubbigare. 
Rekommenderas i framkant av surjordspartier eller andra buskplanteringar.
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-’Blue Tit’, tuvalpros

Zon I–III. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–1 m. Tät buske med silvergrönt, aromatiskt bladverk. 

Blir i full sol betydligt bredare än hög. I maj översållas busken av ett rikligt flor små blålila 

blommor. Blir i halvskugga mer hög än bred, något glesare men fortfarande blomrik även 

om ej överdådigt. Kan behöva vintertäckning.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’Dora Amateis’’, vit dvärgrhododendron

Zon I–III. Höjd 0,6 m, bredd 0,8–1,4 m. En sort som påminner mycket om revalprosorna 

men med rent vita blommor. Något högre och glesare växtsätt.

co/kl 25-30 

-ferrugineum, rostbladig alpros

Zon I–II. Höjd 1 m, bredd 1–1,5 m. Vildart med brunfärgade bladundersidor, i övrigt liknar 

bladen mycket de hos revalprosorna. Blommorna är rödrosa.

co/kl 20-25 

-’Gletschernacht’, lila tuvalpros

Zon I–II. Höjd 0,6–1,2 m, bredd 0,6–1 m. Förhållandevis upprätt liten buske med små 

blad och mycket mörkt blålila blommor. Hela blomställningen är inte mer än ca 5 cm i 

diameter.

co/kl 25-30 

-’Lavendula’, dvärgrhododendron

Zon I–II. Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,4–0,6 m. Liten och kompakt med blålila blommor med 

ett stort mörkt purpurlila parti i blommans överdel. Blommar i månadsskiftet april-maj. 

Mycket rikblommande placerad i rikligt med sol. 

co/kl 25-30 

-minus, amerikansk alpros

Zon I–IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Svagväxande och något gles buske med skirt rosa 

blommor och mörkt grönt bladverk. 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’P.J. Mezitt’, dvärgrhododendron

Zon I–V. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 2 m. Svagväxande men robust buske som i ungdomen har 

en tät och fin form men som med tiden, särskilt då den står halvskuggigt, lätt blir något 

gles. Har små äggrunda, mörkt gröna blad och lila till något rosalila blommor i slutet av 

maj. Ett bra alternativ bland de mellanstora sorterna.

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-x praecox, våralpros

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–2 m. En mycket skir och luftig buske med sin mycket 

tidiga blomning, redan i början av april. Blir ofta översållad med rosalila blommor även i 

halvskugga. Blomningen är dock kortvarig och busken lever därefter ett liv i skymundan. 

Bladen är små, ca 4 cm och mörkt gröna. Vill ha det fuktigt och mullrikt, helst i 

halvskugga under exempelvis stora träd som skyddar blommorna mot frost under den 

tidiga blomningen. 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’Ramapo’, dvärgrhododendron

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–1 m. Liknar ’Blue Tit’ men har mer rent lila blommor, 

påminnande om färgen hos ’Catawbiense Grandiflorum’. Anses ibland som den bästa 

bland R. impeditum, inte minst pga bättre härdighet.

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

-’Scarlet Wonder’, röd revalpros

Zon I–II (–IV). Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,8–1,2 m. Den vanligaste sorten på marknaden, 

något oregelbundet växtsätt. Blommorna är lysande scharlakansröda. 

co/kl 20-25 

co/kl 25-30 

co/kl 30-40 

Kvalitet Storlek

Forts. RHODODENDRON Kvalitet Storlek

Rhododendron

LÅGVÄXANDE RHODODENDRON
En lång rad olika arter och sorter karaktäriseras av deras låga och ofta mycket 
täta växtsätt. För att få ett fint växtsätt bör de placeras soligt och många utav 
dem trivs utmärkt i nedre delarna av stenpartier eller i framkant av buskage 
o dyl. En del växer normalt på utsatta ställen i bergen på mycket hög höjd och 
klarar betydligt mer än deras storväxta släktingar.
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-aromatica ‘Grow Low’, doftsumak 

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,7 m, bredd 2–2,5 m. c/c 70–100 cm. Fantastisk liten marktäckare 

med många prydnadsvärden och brett användningsområde. Doftsumaken utvecklar ett 

tätt frodigt bladverk bestående av trefingrade blad som om hösten färgas läckert röda. 

Blomning i april-maj med citrongula små blommor i täta blomställningar. Små ärtstora 

röda frukter pryder därefter busken vintern igenom. Denna buske är mycket livskraftig 

och sprider sig villigt med rotskott. Mycket små ståndortskrav, tål både torka och högt 

pH, plantera dock gärna i sol men den tål även halvskuggiga lägen. 

busk co 3,5 l

-glabra, korallsumak – Ny i sortimentet!

Zon I–II (–III). Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m, skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. 

En stor buske/litet träd med skärmlik krona. Korallsumaken påminner mycket om den i 

Sverige betydligt vanligare rönnsumaken men har till skillnad från denna kala skott och 

knoppar. Stora friskt gröna parbladiga blad färgas vackert organgerött om hösten. Stora 

gulvita blomvippor i juli-augusti. Korallsumaken är skildkönad och det är bara honplantor 

som får de karaktäristiska fruktställningarna. En mycket användbar planta med små 

ståndortskrav så länge växtplatsen inte är skuggad. Tålig för vind, salt och torra jordar. 

Ett mycket vackert litet träd som gör sig bäst där rotskotten ej blir ett problem.

busk co

-typhina, rönnsumak

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 3–4 m, skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. 

Stor buske som så gott som alltid antar formen av ett litet, flerstammigt träd med 

skärmformad krona. Unga skott är tätt håriga och bruna. De stora, mörkt gröna 

parbladiga bladen ger växten ett exotiskt intryck. Höstfärgen är fantastisk i orangeröda 

toner. Arten är skildkönad och honplantor får upprätta och toppställda, vinröda frukter 

som sitter kvar länge. Växer på de flesta jordar men föredrar väldränerade, varma jordar 

i sol. Klarar torra och fattiga, men även våta jordar. Passar bäst som solitär i gräsmattan, 

där gräsklipparen håller rotskotten på plats eller i större planteringskärl. Kan vara 

svåretablerad om rotsystemet är dåligt utvecklat.

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

-typhina ‘Dissecta’, flikbladig rönnsumak

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 3–4 m, skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. En 

något mer kompakt och svagväxande variant med läckert flikiga blad som nästan ger 

ett trolskt utseende. Samma fina höstfärger som arten. För den som vill ha något extra i 

trädgården. I övrigt lik vanlig rönnsumak.

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

solitär  4x kl 250-300 

-typhina tiGer eyes (’Bailtiger’pBr), flikbladig rönnsumak

Zon I–III. Höjd 1,8–2 m, bredd 1,8–2 m. Fint flikade blad och ett kompakt, rundat växtsätt. 

Nya blad är gröna, men färgas snabbt i gult. Höstfärgerna är liksom hos andra Rhus 

mycket iögonfallande i gult, orange och rött. Perfekt som solitär eller i grupp för att lyfta 

enhetliga buskplanteringar. Mycket liten benägenhet till rotskott. Väldränerade jordar och 

soliga lägen. Rekommenderas. 

busk co 5 l

-alpinum fk elisaBeth E, måbär 

Zon I–VI (–VII). Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 60–80 cm. Upprätt och jämn typ av måbär 

med skirt gröna blad som kommer tidig vår. En skuggtålig buske, mycket användbar 

som låg infattningshäck i allt från sol till djup skugga. Även mycket lämplig som 

underplantering i djup skugga. Små ståndortskrav. Oansenliga blommor blir till små röda 

vinbärslika frukter. E-certifierat material garanterar härdigt och friskt frömaterial med 

mindre variation i växtsättet jämfört med andra sorter och en bra motståndskraft mot 

bladfallsjuka.

busk co 3,5 l

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

RIBES

RHUS
Sumaksläktet är ett stort sådant, bestående av allt från stora träd till små ris 
och allt från starkt giftiga arter till ätliga sådana. Generellt för de vi kan odla 
är att de är av pionjär karaktär. De är ljuskrävande, torktåliga och sprider sig 
villigt med rotskott. Bör ej hanteras barrotade.
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-alpinum ‘Pumilum’, dvärgmåbär

Zon I–V. Höjd 0,6–1 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 60–80 cm. Lågväxande sort av måbär med ett 

tätt, rundat växtsätt. Utmärkt marktäckare samt i framkant av högre buskage. Går bra att 

formklippa och kan vara ett alternativ till låga buxbomshäckar  

på t ex kyrkogårdar. 

busk co 3,5 l

-alpinum ‘Schmidt’, måbär

Zon I–VIII. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. Upprätt, tät och rundad buske med 

skirt gröna blad som slår ut tidigt på våren. Sorten är en hanklon som har stora gulgröna 

blommor i maj, men får inga bär. Mycket användbar till mindre klippta häckar och i 

buskage. Då den är mycket skuggtålig och klarar rotkonkurrens är den även utmärkt 

som underplantering under större träd. Växer på nästan alla jordar, torra som våta med 

varierande pH. Föredrar näringsrika, ganska leriga jordar. Klarar mer torka på kalkrika 

jordar. Bladen angrips lätt av olika svampar vilket ger tidigt bladfall.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

-aureum var. villosum (syn. odoratum), doftrips

Zon I–VI. Höjd 1–2 m, bredd 1–2,5 m. c/c 70–90 cm. Upprätt, senare något överhängande 

gles buske med gula doftande blommor i maj. Gröna treflikade blad som bjuder på tidiga 

höstfärger i rödviolett. Svarta, ärtstora bär. Växer snabbt och trivs i de flesta jordar som 

inte är för kalkrika och torra. Sol-skugga. Som accent i buskage, längs saltade vägar eller i 

kusttrakter då den är salttålig. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

-glandulosum

Zon I–VI. Höjd 0,2–0,5 m, bredd – sprider sig med utlöpare. c/c 40–60 cm. En spännande, 

marktäckande buske med mycket god härdighet. Växten har gröna blad som på hösten 

färgas mörkt röda, nästan svartröda. Bladverket ackompanjeras under sensommaren 

och hösten av en stor mängd röda bär. Bären är ätliga, men har en fadd smak. Generellt 

små krav på växtplatsen, men bör ej planteras alltför torrt. Föredrar ett soligt läge i 

fuktighetshållande jord. Ett spännande nytillskott i gruppen marktäckande, låga buskar. 

Utmärkt i slänter eller för att hänga över murkrön.

busk co 3,5 l

-glandulosum ‘Alaska’ E

Zon I–VII. Höjd 0,2–0,5 m, bredd – sprider sig med utlöpare. c/c 40–60 cm. Mycket härdig 

sort av dvärgmåbär, speciellt lämplig för områden med kort säsong. God marktäckande 

förmåga. Utseende och ståndort likt arten. 

busk co 3,5 l

-sanguineum ‘King Edward VII’’, rosenrips

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5 m. Tät, upprätt buske med karminröda blommor 

hängande klasar i maj. Blommorna har mörkast färg och är finast i knoppstadiet. Den 

enskilda blomman har vit mitt som ger blomklasen ett ljusare intryck när den är utslagen. 

Rikt blommande och anspråkslös, men tål inte tunga och våta jordar. Föredrar varm, lätt 

och något fuktig jord i soliga lägen. Som solitär eller i buskage. Även som friväxande 

häck.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-sanguineum ‘Koja’, röd rosenrips

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5 m. Dansk sort med mörkare röda blommor och något 

lägre växtsätt. Frisk och tålig. Rikblommande. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

-x margaretta casqUe roUGe (’Flemor’) 

Zon I–II. Höjd 7–10 m, bredd 4–6 m. Ett litet träd, i ungdomen samlat upprätt, som 

äldre något mer rundat till skärmlikt habitus. Dess för släktet typiska blad bryter 

vackert i koppartoner för att sedan övergå i ljust grönt. Blomning i juni med djuprosa 

blommor arrangerade i upp till 20 cm långa blomställningar. Anspråkslös som etablerad, 

undvik dock allt för tunga och blöta jordar. Bäst tillväxt på varm växtplats i friska och 

väldränerade jordar.

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. RIBES Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Ribes

ROBINIA
Park och gatuträd med parbladiga något matta blad och fårade, ofta något 
skruvade grenar. Bör vårplanteras för säker etablering, men företablerade 
träd i AirPot ger större flexibilitet. Träd med klump eller motsvarande är att 
föredra vid större storlekar. Torkar lätt ut som barrotad. Skjuter ibland 
rotskott, särskilt då rötterna skadas eller är stressade. Bör etableringsbeskäras.
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-pseudoacacia, robinia (syn. falsk akacia)

Zon I–III. Höjd 12–15 m, bredd 8–12 m. Stor luftig krona och taggiga och bräckliga grenar, 

är vindkänslig. Djupt fårad stam som äldre. Doftande vita blommor i stora klasar i juni. 

Snabbväxande i ungdomen. Fungerar bra i stadsmiljö, värmegynnad och torktålig. Är 

en pionjärart och är därför ljuskrävande. Trivs bra i både lätta som tunga jordar, som 

inte får vara våta eller kompakta. Robinian kräver en syrerik jord. Bäst tillväxt på varma, 

näringsrika och något fuktiga jordar. Trivs även på fattigare sandjordar. Utmärkt som 

gatuträd och i parker. Som yngre träd har kronorna ett glest, risigt utseende vilket 

innebär att de sällan är ”skönheter” som nyplanterade. Till alléer rekommenderar vi sorten 

’Bessoniana’. I zon II och uppåt rekommenderar vi minst stamträd av storleken 14–16.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-pseudoacacia ‘Bessoniana’, robinia

Zon I–III. Höjd 12–15 m, bredd 10–12 m. Starkväxande träd med genomgående stam. Får en 

tät, oval kronform med taggfria grenar. Blommar mycket sparsamt eller inte alls. Enhetligt 

växtsätt som passar i urbana alléer. Även solitär eller i grupper.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-pseudoacacia ‘Nyirségi’, robinia  - Ny i sortimentet!

Zon I-III Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. En påvisat tålig namnsort i arten som är bättre 

rustad för blåsiga platser än övriga sorter. Är i det mesta lik den genomsnittliga 

arten men får något mer sparsam blomning. Där den får stå fritt blir den något yvig 

och tenderar att ge ett mer naturligt utseende jämfört med andra, mer formstarka, 

namnsorter. Används med fördel i rader i stadsmiljö då den till skillnad från rena arten 

beter sig enhetligt. Vårplantering alternativt företablering i AirPot rekommenderas då 

arten är ringporig.

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-pseudoacacia ‘Umbraculifera’, klotrobinia

Zon I (–II). Höjd 5–7 m, bredd 4–5 m. Tät och taggfri, klotformig krona som senare blir 

mer skärmlik. Ympad på hög stam. Långsamtväxande. Fungerar bra i små utrymmen, på 

bostadsgårdar, torg och i trädgårdar. Undvik kalla och dragiga lokaler. Blommar mycket 

sparsamt eller inte alls. Skjuter sällan rotskott. Ett mycket vackert klotträd.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-canina, stenros

Zon I–VI. Höjd 3–4 m, bredd 3 m. c/c 80–100 cm. Kan skjuta rotskott. Upprätt ros med 

överhängande bågböjda grenar och glest, ganska snårigt växtsätt. Blomfärgen varierar 

från ljust röd över rosa till vit. Blomning från mitten av juni till mitten av juli. Hårda, ovala 

scharlakansröda nypon. Mycket tålig och växer väl på torra magra, såväl som fuktigare, 

men inte våta jordar. Landskapsplanta för hagmarker och bryn. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

-dumalis fk Västeråker E, nyponros

Zon I–IV (–V). Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Kraftigt, tätt och upprätt 

till överhängande växtsätt med ljust rosa blommor i mitten av juni till mitten av juli. De 

äggformade, röda nyponen mognar i september. Mycket anspråkslös och växer bra på 

torra, steniga jordar i soliga lägen. Arten är dock skuggtålig. Landskapsväxt som passar i 

bryn, men även buskage och som solitär.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

Kvalitet Storlek

Forts. ROBINIA Kvalitet Storlek

ROSA
Ett tåligt släkte med företrädelsevis mycket taggiga solälskande 
 buskar. De är lättodlade och har låga ståndortskrav. Vildrosorna och 
dess  sorter har  sällan lång blomningstid men bjuder ofta på vackra 
nypon som sitter länge. De  lämpar sig väl till större buskage och land
skapsplanteringar och gynnar djur livet. Förädlade rosor, se fliken Rosor.
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-carolina fk GUnnel E, carolinaros

Zon I–IV (–V). Höjd 1–1,5 m, bredd 1 m, rotskottsskjutande. c/c 70–90 cm. Tätt, upprätt 

växtsätt med tätt taggiga grenar som med tiden blir nästan kala. Rosa, enkla blommor 

upp till 6 cm vida i juli-augusti. Friskt grönt bladverk med vackra höstfärger. Röda, 

runda nypon. Vid ståndortsamplitud och klarar allt från torra, sandiga jordar till fuktigare 

ståndorter. Klarar sura jordar. Sol-halvskugga. Bra som marktäckare eller i friväxande 

häckar och buskage. E-plantan är frisk och välväxande, fri från mjöldagg och med tidig, 

vacker höstfärg och riklig fruktsättning. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-’Nova’ E, daggros

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 80–100 cm. Upprätt och kraftigt växande med 

bågböjda grenar. Vackert blådaggigt bladverk i fin kontrast till dess rosa blommor med 

vit mitt. Dekorativa, ovala till runda orangeröda nypon. Blomning under juli. Vacker 

kontrastbuske som passar i blandade buskage. Låga krav på jorden, klarar torra till 

fuktiga jordar med varierande pH. Sol till lätt skugga. E-materialet är friskt och härdigt 

och har förbättrad resistens mot svampsjukdomar. Blir inte kal nertill och är att föredra 

om den ska användas som solitär. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-majalis fk tUna skoG E, kanelros

Zon I–V (VI). Höjd 1 (2–3 m), bredd – sprider sig med rotskott. c/c 80–100 cm. En ros med 

tunna grenar och tätt växtsätt. Blommorna är mörkrosa, enkla och framkommer under 

juni. Om hösten bildas små runda orangefärgade nypon. Bör endast odlas på magra, 

karga jordar då den håller sig lågväxande. På goda, näringsrika jordar blir den ofta hög 

och oformlig och ramlar lätt omkull. Värdefull sort för sämre marker. 

busk co 3,5 l

-multiflora, japansk klätterros

Zon I–IV. Höjd 3–6 m, bredd 3 m. Nästan tagglös, kraftigväxande ros med långa, starkt 

överhängande skott. Blommar mycket rikt med små vita, honungsdoftande, enkla 

blommor i klasar om 40–50 blommor under juli. Får framåt hösten små, ärtstora nypon 

i rött som sitter kvar länge. Växer bäst på fuktiga jordar i sol men klarar även skuggigare 

växtplatser på torra jordar. Härlig solitär invid vatten eller i parker. Robust och tålig till 

buskage och häckar i urbana miljöer. Vindtålig och passar som lähäck. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

-nitida, dockros

Zon I–VII. Höjd 0,7–0,8 m, bredd 1 m, rotskottskjutande. c/c 60–80 cm för buskage. 

Upprätt och tätt växtsätt med små, blanka blad som färgas i orangeröda toner om 

hösten. Blommar under juni-juli med rosa, enkla blommor. Riklig och vacker fruktsättning 

i rött. Mycket tacksam marktäckare som sprider sig med rotskott. Tålig och växer bra på 

näringsfattiga, något torra till våta jordar med sur till normal reaktion. Får lätt kloros på 

kalkrika jordar. Soliga lägen, men klarar skugga bra. Värdefull norrlandsväxt.

häck 25-40

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-nitida ‘Kebu’, dockros

Zon I–V. Höjd 0,6–0,8 m bredd 1 m. c/c 60–80 cm. En nättare sort än arten. Bladen är 

smalare och gracilare med små, runda och lysande röda nypon. Får ett jämnare växtsätt 

än arten.

häck 25-40

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-rubiginosa fk hoBUrGen E, äppelros

Zon I–III (–IV). Höjd 3–4 m, bredd 3 m. c/c 80–100 cm. Tätt och kraftigt växtsätt med 

bågböjda skott. Gröna blad med äppeldoft, i synnerhet då bladen är fuktiga. En 

starkdoftande ros som till och med anas när du passerar ett större buskage i bil. Rosa 

blommor i juni-juli och orangeröda nypon som sitter kvar länge. En tålig ros som växer 

på torra kalkrika jordar gärna med lerinslag. Mycket torktålig. Solitär eller i buskage och 

häckar. Svensk frökälla från Gotland. 

busk co 3,5 l

-rugosa, vresros

Zon I–VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2,5 m, rotskottskjutande. c/c 80–100 cm. Kraftigt och tätt, 

upprätt växtsätt. Starkt rotskottsskjutande och breder snabbt ut sig på t ex sandstränder 

där den planterats för att binda sanden och sedan förvildats. Stora, enkla, doftande, 

karminrosa blommor från juni ända till oktober. Plattrunda, röda nypon produceras i 

stort antal och kan ses tillsammans med blommorna på hösten. Friskt grönt, blankt och 

buckligt bladverk med gula höstfärger. Extremt tålig och klarar alla jordar. Ljuskrävande.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

Forts. ROSA Kvalitet Storlek

Rosa

Rosa nitida har ett lågt och till talande växtsätt och både vacker 

höstfärg och fruktsättning. Den skjuter rot skott och passar som 

mark täckare på mer skötsel extensiva ytor.
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-rugosa ‘Alba’ vit vresros

Zon I–VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2,5 m, rotskottskjutande. c/c 80–100 cm. ’Alba’ anses vara 

en varietet av arten och är i allt väsentligt utom blomfärgen lik arten. Blommar med stora, 

enkla, vita blommor under hela sommaren.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

-rugosa ‘Moje Hammarberg‘, vresroshybrid

Zon I–VII. Höjd 0,8–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Vackert rikblommande vresros med 

halvfyllda rödlila blommor. Mycket väldoftande. Lågväxande och tät buskros. 

busk co 3,5 l

-rugosa ‘Hansa’, hansaros

Zon I–VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2 m, rotskottsskjutande. c/c 80–100 cm. En fylldblommig 

sort som är mycket använd som solitär i trädgårdar och i friväxande häckar både privat 

och i offentliga anläggningar. Inte lika rik fruktsättning. Lättföryngrad med slåttermaskin.

häck 30-50

busk

busk co 3,5 l

-x rugotida ‘Dart’s Defender’, dockvresros

Zon I–VII. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70–90 cm. Mer högväxt och med mer 

överhängande grenar än arten. Den största skillnaden är annars de halvfyllda, karminröda 

blommorna. Glänsande röda nypon i stor mängd. Mycket rikblommig under juni-juli. Till 

häckar, grupper och buskage framförallt i norra Sverige.

häck 25-40

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-spinosissima (syn. piminellifolia), pimpinellros

Zon I–VIII. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,5–2 m, rotskottskjutande. c/c 70–90 cm. Upprätta 

huvudskott med utstående, bågböjda sidoskott. Rikblommande med cremevita, enkla 

blommor i slutet av maj. Blommorna är många till antalet men något känsliga och 

kan skadas av kraftig nederbörd. Får svarta plattrunda små nypon. Torktålig ros som 

tål de flesta, torra till fuktiga jordar som inte är sura. Kalkgynnad, men klarar fattiga, 

sandblandade jordar, även salt. Föredrar sol men utvecklas även bra i lätt skugga. Solitär, i 

buskage och som häck, även klippt. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

-spinosissima ‘Valdemarsvik’ E, pimpinellros 

Zon I–V (–?). Höjd 1 m, bredd 1,8 m. Ny sort utsedd av POM (Programmet för odlad 

mångfald) till den vackraste och mest odlingsvärda av pimpinellrosor. Kraftigblommande 

sort med vita fyllda blommor längs buskens bågböjda grenar. Blommorna som kommer 

i maj, sägs vara tåligare för nederbörd jämfört med andra pimpinellsorter. Torktålig 

och kalkgynnad ros som föredrar sol, klarar dock även lätt skugga. I buskage och som 

friväxande häck. Vackrast som solitär där buskens habitus kommer till sin rätt. 

busk co 3,5 l

-villosa ssp. mollis fk BalinGsta E, hartsros 

Zon I–V. Höjd 1–1,5 (–2) m, bredd 1,5 m. c/c 80–100 cm. En lågväxande typ med stora, 

rosa blommor i olika nyanser. Ludna blad med tydlig doft av harts. Nyponen mognar 

tidigt och är stora och glänsande orange. Mycket anspråkslös, gynnas av kalkrik jord, 

Landskapsväxt som även kan användas som buskage på mer extensiva ytor.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-’Benenden’, storblommigt brudhallon

Zon I–II (–?) Höjd 1,5–2,5 m, bredd 2 m. Överhängande växtsätt och stora, vita blommor i 

maj. En gracil buske med något osäker härdighet. 

busk co 3,5 l

-odoratus, rosenhallon

Zon I–VII. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–3 m, rotskottskjutande. c/c 80–100 cm. Upprätt buske 

med få förgreningar. Stora, handflikiga blad och upp till 7 cm vida, karminrosa blommor i 

klasar i toppen av skotten. Blommar under juni-augusti och får sedan små, smaklösa röda 

hallon. Tål skugga, men ljusa lägen är bäst. På fuktiga jordar även i sol. Humusrik, fuktig 

jord med pH 7 och däröver. Solitär i gräsmattan där gräsklipparen håller efter rotskotten 

eller i buskage. 

busk co 3,5 l

busk co 5 l

Forts. ROSA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

RUBUS
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-acutifolia ‘Pendulifolia’, hängdaggvide

Zon I–V. Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m. Ett dekorativt litet träd med purpurfärgade till 

vinröda, vackert bågböjda grenar. Bladen är långa, blanka och spetsiga och hänger 

lodrätt från skotten. Höstfärgen är gul. Mycket anpassningsbar och klarar de flesta jordar 

som inte är för extrema. Kan med tiden bli risig i kronan och blir sällan långlivad. Under 

sina första 20 levnadsår ett mycket karaktärsfullt träd. 

busk co 5 l

-alba ‘Saba’, vitpil

Zon I–IV. Höjd 18–20 m, bredd 10–12 m. Denna danska selektion blir ett stort träd med 

genomgående stam och kägelformad krona med ganska tätt grenverk. Ett vindtåligt och 

kraftigväxande träd som snabbt ger volym. De något silverhåriga bladundersidorna ger 

på håll ett aningen silvrigt intryck. Frisk och tålig. Bra som solitär och i lähäckar. Jord och 

läge som S. a. var. chermesina ’Vinterglöd’ E.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-alba var. chermesina ‘Vinterglöd’ E, korallpil

Zon I–IV (–V). Höjd 15–20 m, bredd 8–10 m. Ny sort som liknar S. alba ’Chermesina’, men 

garanterar kraftigt färgade årsskott i gult till orangerött och god härdighet. Sorten har en 

smalt pyramidformad krona och föredrar näringsrika, fuktiga jordar i full sol. Ett vackert 

parkträd, särskilt utmed åar och andra fuktstråk. Föredrar leriga, näringsrika och fuktiga 

jordar med kalkinnehåll, men som även klarar sig bra på torrare jordar. Vill ha soliga lägen 

och tål vind och värme. Passar att hamla. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-alba var. sericea, silverpil

Zon I–VI. Höjd 15–20 m, bredd 15–20 m. Stort träd med bred, till en början pyramidformad 

krona som med tiden blir mer rundade. Bladen är silvriga på båda sidor, vilket ger trädet 

ett mycket silverglänsande uttryck på avstånd. Robust och vindtålig. Vackert kontrastträd 

mot andra gröna växter, gärna barrväxter. Fin vid vatten. Ståndort som ’Vinterglöd’.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

Kvalitet Storlek

Salix

Salix bör liksom Populus plan-

teras 10–20 cm djupare än vad 

de stått i plantskolan för säker 

etablering.

Salix avmognar sent på hösten 

och kan med fördel för etableras 

i Air-Pot för tidigare höst-

plantering. Kontakta oss för  

mer in formation.

SALIX
Ett stort och varierande släkte innehållande allt från små dvärgbuskar 
till mycket stora träd. Många arter är vildväxande i Sverige och härdiga 
långt upp i landet. Salix är tvåkönad och blommar mycket tidigt på våren 
med s k ”videkissar”. Släktet används framförallt i landskapsplanteringar 
och som jord stabilisatörer men även i urban miljö, framförallt i parker. 
Ståndortskraven är generellt väldigt låga, sånär som på tillgången till sol och 
fukt. Vårplantering eller sen höstplantering, efter 15 nov för icke krukodlat 
material. Bör plan teras 10–20 cm djupare än vad den har stått i plantskolan, 
då nya adventiv rötter bildas på stammen. Träden i släktet har ett kraftigt rot
system som ibland skapar problem då de går in i rör och ledningar.
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-alba var. sericea BoDen silVer® E (’Ep Salbosi’), silverpil 

Zon I–VII. Höjd 15–20 m, bredd 15–20 m. Ny sort av silverpil framtagen ur dokumenterat 

härdigt material. Boden Silver® E kommer med tiden ersätta vanlig var. sericea som en 

odlingssäker och sortäkta silverpil av pålitligt material. Viss brist på större kvaliteter råder 

för tillfället på marknaden.

ungträd co 150-200 

ungträd co 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-caprea, sälg

Zon I–VI. Höjd 9–12 m, bredd 5–8 m. Ofta flerstammig buske eller mindre träd med rundat 

växtsätt. Vackrast på våren med de silvergrå videkissarna som sedan slår ut i guldgult 

innan bladutspring. Mattgröna, något rynkiga blad. Växer på alla något torra till fuktiga 

jordar, sura till något alkaliska. Är en av de mest torktåliga salixarterna. Utvecklas bäst på 

sura och fuktiga jordar i soligt läge. Tål viss skugga. Mest använd i landskapsplanteringar, 

men är även en vacker solitär, särskilt tidigt om våren.

häck 65-100

häck 100-150

busk co 5 l

-daphnoides, daggvide

Zon I–V. Höjd 3–8 m, bredd 3–4 m. Buske eller mindre träd med upprätt växtsätt med 

de yttre grenarna något hängande. De unga skotten är vinröda, överdragna med en 

gråblå dagg. Äldre grenar är ljust grå. Blommar tidigt, innan lövutspringet med gula 

videkissar. Landskapsväxt eller i parker, gärna nära vatten. Föredrar näringsrika, fuktiga 

och kalkhaltiga jordar såväl sandiga som leriga. Klarar även torrare jordar, men gillar inte 

lågt pH. Soliga lägen. 

häck 65-100

häck 100-150

busk co 5 l

-fragilis ‘Bullata’, bollpil

Zon I–VI. Höjd 8–10 m, bredd 8–10 m. Litet, tätvuxet, klotformat träd som håller formen 

länge. Slutligen breddas kronan och blir mer plattrund. Arkitektoniskt träd som gör sig 

bra både som solitär och i grupper. Ger läckert böljande friväxande häckar. Växer på 

alla jordar bara de är fuktiga eller våta. Får bäst utveckling i mellansverige och norrland. 

Mycket vind- och snötålig. Tänk på slutbredden vid projektering. 

busk co 5 l

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-hastata ‘Wehrhahnii’, engadinvide

Zon I–VI. Höjd 1–2 m, bredd 2–3 m. Mindre buske med brett, upprätt växtsätt. Rödbruna, 

tjocka grenar med silvervita kissar som sakta utvecklas till mer avlånga gula blommor 

innan löven har slagit ut, mycket dekorativa. Långsamväxande buske för något fuktiga, 

näringsrika jordar med högt pH. Klarar dock även surare jordar men tål inte torka. Soligt. 

Passar i naturlika planteringar.

busk co 3,5 l

-lanata, ullvide

Zon I–VIII. Höjd 0,8–1,2 m, bredd 1 m. En liten knotig buske med gulaktiga grenar och små, 

nästan runda blad. Både grenar och blad är i ungdomen tätt filthåriga. Bladen har en 

silverglänsande ton som gör busken till en utmärkt kontrastväxt. Tidigt om våren lyser de 

citrongula knopparna mot de mörkare, äldre grenarna. De utvecklas sedan till upprätta, 

gula blommor. Anspråkslös, något torr till fuktig jord i soliga lägen. Som kontrast i 

perenn- och buskplanteringar. Kan även prövas i refuger, något som är vanligt på de 

brittiska öarna.

busk co 3,5 l

-x pendulina ‘Elegantissima’ (syn. x elegantissima),  fontänpil

Zon I–V. Höjd 8–12 m, bredd 10–12 m. Vi rekommenderar ej att använda denna sort med 

tanke på dess stora mottaglighet för pilskorv. Använd S. x sepulcralis ‘Chrysocoma’ 

(‘Trisitis’) istället.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. SALIX Kvalitet Storlek
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-pentandra, jolster

Zon I–VII. Höjd 7–9 m, bredd 4–5 m. Mindre träd eller större buske med blankt gröna blad 

som doftar och klibbar som ny utslagna. Blommorna slår inte ut förrän i maj-juni, efter 

bladen. Gul höstfärg. Landskapsväxt som kan passa i större buskage genom det mycket 

blanka bladverket. Växer helst på fuktiga till våta, något sura till något alkaliska jordar i 

soliga lägen. Klarar även torrare, sandiga jordar.

busk co 3,5 l

-purpurea, rödvide

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 3–5 m. c/c 80–100 cm. En storvuxen buske, sällan i trädform 

med rödaktiga skott och mörkt gröna blad. Blommorna består av upprätta, något 

vitludna hängen som visar sig i april-maj, före lövsprickningen. Bra basbuske i buskage 

och i friväxande häckar. Föredrar de flesta fuktiga till våta jordar med normal till alkalisk 

reaktion i sol. Är dock anspråkslös och klarar även torra jordar mycket bra. Tål skugga 

och hård beskärning. 

busk

busk co 3,5 l

-purpurea ‘Nana’, dvärgrödvide

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 (–5) m. c/c 80–100 cm. En mindre buske med jämn rund 

form som är betydligt vanligare än arten. Långa smala blad med blågrön färg. Passar som 

buskage, häck och solitär.

häck 30-50

busk

busk co 3,5 l

-repens ‘Green Carpet’ E, krypvide

Zon I–IV (–V). Höjd 0,2 m, bredd 2 m. c/c 60–80 cm. Mycket lågväxande, krypande buske 

med friskt grönt bladverk som färgas något gult under hösten. Gula blommor i april-maj, 

före blad utspring. Kräver ogräsfri jord och konkurrerar bäst på en närings fattig ståndort. 

Klarar både mycket fuktiga och mycket torra ståndorter som järnvägsbankar, slänter 

o dyl. Utvecklas dåligt i skugga, föredrar soliga lägen. Bör etableringsbeskäras för god 

förgrening. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-repens ‘Grey Carpet’ E, krypvide

Zon I–IV (–V). Höjd 0,1–0,15 m, bredd 1–2 m. c/c 60–80 cm. Ännu tätare och mer 

kompaktvuxen än ’Green Carpet’ och med ett grådaggigt bladverk. I övrigt som ’Green 

Carpet’. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x sepulcralis ‘Chrysocoma’ (syn. x sepulcralis ’Tristis’), kaskadpil

Zon I–II (–III). Höjd 15–20 m, bredd 15–20 m. Maffigt träd med stor, bred krona och 

hängande grenar som inte sällan når ner till marken, eller ännu hellre ner i vatten, där 

kaskadpilen gör sig bäst. Dovt gula årsskott som gör den vacker även på vintern. Härligt 

parkträd, speciellt vid dammar eller rinnande vatten. Mottaglig för pilskorv, men anses 

ändå som den bästa hängande pilen. Anspråkslös och klarar ganska torra jordar. Trivs 

dock bäst på lite fuktigare jordar  

i soliga lägen.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

-x smithiana, häckvide

Zon I–III. Höjd 7–9 m, bredd 4–5 m. Stor buske eller mindre, rundat träd med brett 

lansettlika blad. Blommorna är gula kissar och visar sig i stort antal innan löven har 

slagit ut. Mest använd som häck och landskapsväxt. Finast då den skärs ner med jämna 

mellanrum. Sura till neutrala, näringsrika, fuktiga jordar i sol. Klarar även något torrare 

jordar. 

busk co 3,5 l

-viminalis, korgvide

Zon I–IV. Höjd 5–7 m, bredd 3–6 m. Mycket snabbväxande buske eller mindre träd med 

en årstillväxt på en meter. Långa, smala blad med nedrullade bladkanter. Blommar med 

gula kissar innan bladen slår ut. Landskapsplanta eller som energiskog. Ofta använd till 

levande staket och pilflätning. Finast då den skärs ner helt vartannat till vart tredje år. 

Tålig, klarar alla fuktiga till våta jordar, gärna med gott om näring. Föredrar kalkrika jordar 

i soliga lägen. 

häck 65-100

häck 100-150

busk

busk co 3,5 l

SALIX Kvalitet Storlek

Salix
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-nigra ‘Aurea’, gulbladig fläder

Zon I–III. Höjd 3 m, bredd 2–2,5 m. Skiljer sig nästan enbart genom att bladen är 

gulaktiga. Något mindre storlek jämfört med vanlig fläder. Både blommor och frukter har 

sin naturliga färg. 

busk co 3,5 l

busk co 5 l

-nigra Black BeaUty (‘Gerda’pBr), purpurfläder

Zon I–III. Höjd 1,8–2,4 m, bredd 2–2,5 m. En mycket mörkbladig sort med rosa blommor 

och mörkt rödaktiga blom- och fruktstjälkar. 

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

-nigra Black lace (‘Eva’pBr), purpurfläder

Zon I–IV (–?). Höjd 2–2,5 m, bredd 1,5–2,5 m. Mycket läcker sort med mörkt röda, flikade 

blad och rosa blommor med en doft av citron. Riklig fruktsättning av svartglänsande bär. 

Nya blad är rödgröna men färgas senare mörkt röda. Sorten är robust och tålig, men har 

uttrycket att vara mer skör, liknande en japansk lönn. Härdigare och mer spännande än 

’Black Beauty’. Kan frysa ner under hårda vintrar men bryter då snabbt igen. En sort vi vill 

rekommendera. 

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

solitär  3x kl 200-250 

-nigra fk Bålsta E, fläder

Zon I–IV (–V) (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 3–5 m, bredd 2–4 m. Stor 

buske med upprätta stammar och med tiden överhängande grenar. Får stora platta 

blomställningar med gräddvita små blommor i juni-juli. I slutet av augusti börjar de svarta 

bären mogna och grenarna dignar då av tyngden. Trivs på näringsrika fuktiga jordar i 

full sol. Klarar magrare jordar men blir då inte lika storväxt. Sprider sig ibland för mycket 

med frö, särskilt i Skåne. Reagerar positivt på kväve och används som kväveindikator. 

Landskapsväxt men även flitigt använd i hemträdgården för både blommor och frukt 

som används till saft, marmelad och vin. Den E-märkta frökällan från Bålsta har påvisad 

god härdighet. Något begränsad tillgång på marknaden av främst E-märkta solitärbuskar. 

(Se även Frukt & Bär)

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  3x kl 200-250 

-racemosa, druvfläder

Zon I–V. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Växtsätt likt vanlig fläder  

men något smalare och mer rundat. Toppställda blomställningar som till skillnad från 

vanlig fläder inte är flata utan toppiga med gula blommor. Ger knallröda små bär som 

pryder busken i augusti. Bären är giftiga. Landskapsväxt. Samma ståndortskrav som 

vanlig fläder men klarar halvskugga betydligt bättre.

häck 50-80

busk co 5 l

-racemosa ‘Sutherland Golden’, guldfläder

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Liknar arten i det mesta men skiljer sig distinkt genom 

ett guldgult och något flikigt bladverk och rödaktiga skottspetsar. De knallröda bären 

förekommer inte rikligt men de som mognar står i vacker kontrast till bladverket. En 

buske som väcker uppmärksamhet vart det än placeras. Vacker bland perenner, lägre 

buskar eller som udda solitär. En växt vi vill rekommendera.

busk co 5 l

-kurilensis, kurilerbambu 

Zon I–II (–III). Höjd 0,7–1,5 m, bredd – sprider sig med utlöpare. Lågvuxen och 

starkväxande bambu som sprider sig villigt med underjordiska utlöpare. Bildar mycket 

täta ruggar. Mörkt grönglänsande plambladslika blad sittandes arrangerade på smala 

stjälkar. En städsegrön art som gör sig såväl i sol som skugga. Utmärkta marktäckande 

egenskaper men ett rotsystem som kan behöva begränsas av rotspärr eller liknande. Bäst 

utveckling i frisk och näringsrik jord. Kan ta skada i uttorkande vårsol och i allt för utsatta 

lägen.

co 2 l 20-30 

Kvalitet Storlek

SAMBUCUS

Kvalitet Storlek

SASA
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-japonica, vinterbär

Zon I–II. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. En knappt härdig buske med städsegröna, 

tjocka och mörkt gröna blad. Blommorna är små, gammelrosa och sittande i täta 

upprätta klasar, dessa föregås av purpurfärgade knoppar. Skyddade lägen i sol till 

halvskugga, blir dock lätt bränd under vårvintern av full sol. Föredrar näringsrika jordar 

med god fuktighet. Mycket vanlig som utplanteringsväxt i urnor o dyl men fungerar även 

bra i rabatter och framförallt atriumgårdar.

co/kl 25-30 

co 3,5 l 30-40 

-japonica ‘Rubella’, vinterbär

Zon I. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. Utvald hanklon med stora klasar av röda knoppar 

under vintern. Blommar med vita blommor. 

co/kl 25-30 

co 3,5 l 30-40 

-grandiflora ‘Maia’ E, liten rönnspirea

Zon I–V (–VI) Höjd 1–1,5 m, bredd - Rotskottsskjutande. c/c 70–90 cm. En relativt liten 

och låg buske med frodigt bladverk. Tålig och tacksam marktäckare som sprider sig med 

rotskott. Vita blommor under lång tid på våren. Större blommor än S. sorbifolia. Grönskar 

tidigt, men skadas sällan av frost. 

busk co 3,5 l

-sorbifolia, rönnspirea

Zon I–VII. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–1,8 m. c/c 80–100 cm. En tät rundad buske med 

mörkt parbladigt bladverk med tydligt nedsänkta nerver och vasst sågade kanter. 

Blomställningarna är upprätta och består av en stor mängd små gräddvita blommor 

som doftar något unket. Blomningen i början av juli följs av rent bruna frö ställningar 

som sedan sitter kvar hela vintern, på gott och ont. Skjuter ofta kraftigt med rotskott 

och kan med tiden bilda större buskage. Använd bar i buskage eller som friväxande häck 

alternativt i grupper i gräs ytor där gräsklipparen håller rotskotten under kontroll. Föredrar 

näringsrika till måttligt näringsrika jordar  

i sol-halvskugga. Klarar de flesta odlade jordarna. 

häck 30-50

busk

busk co 3,5 l

-sorbifolia ‘Pia’ E, rönnspirea

Zon I–VII. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Jämnt rundat växtsätt, enhetlig 

och säker härdighet. I övrigt lik arten.

busk co 3,5 l

-sorbifolia ‘Sem’, rönnspirea

Zon I–V. Höjd 1–1,5 m. Bredd 1,5 m. c/c 70–90 cm. Kompakt, något mer svagvuxen form av 

rönnspirea. Bladutspring i blekt ljusrosa, därefter ljust gröna blad. Blommar likt arten med 

vita upprätta blomställningar. 

busk co 3,5 l

-tomentosa var. angustifolia (syn. S. aitchisonii), indisk rönnspirea

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. c/c 80–100 cm. Rundad buske med få rotskott. Skiljer 

sig från vanlig rönnspirea genom att skotten är rödaktiga och genom att bladen är 

smalare och betydligt ljusare, lite åt limegrönt. Blommar i juli-augusti med stora, upprätta 

cremevita blomklasar. Fin i blandade buskplanteringar eller tillsammans med större 

perenner. Allt för lite använd idag.

busk co

Skimmia

Kvalitet Storlek

SKIMMIA

Kvalitet Storlek

SORBARIA
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-’Astrid’ E, prydnadsrönn

Zon I–III. Höjd 4–5 m, bredd 2– 3 m. En ny rönn i litet format för mindre anläggningar 

såsom privatträdgårdar, mindre parker och på små ytor i stadsmiljö. Bladverket är 

aningen filtaktigt undertill med en grågrön ton på ovansidan. Vackert växtsätt med 

tydligt horisontella, lätt bågböjda grenar. Först bruna, senare aprikos färgade rönnbär som 

sitter länge om hösten. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-aucuparia fk Västeråker E, rönn

Zon I–VII. Höjd 10–15 m, bredd 4–6 m. Medelstort träd som i naturen ofta ses som en 

stor buske. Vita blommor i flata blomställningar i maj-juni, senare rikligt med rönnbär 

och rödorange till gula höstfärger, särskilt i norra Sverige. Relativt kortlivad, blir sällan 

äldre än 60–80 år. Anspråkslös, men känslig för torka. Utvecklas bäst i en fuktig, något 

sur och mullhaltig jord i sol. Passar i parkmiljö, landskapsplanteringar och i norra Sverige 

även som alléträd. För användning som alléträd bör klonmaterial användas. Fin som 

flerstammig. Det uppländska E-materialet är starkväxande med vacker och enhetlig 

kronform.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

flerstam  4x kl 300-350 

flerstam  4x kl 350-400 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-aucuparia var. edulis, sötrönn

Zon I–V (–VI). Höjd 8–12 m, bredd 6–7 m. Medelstort träd med genomgående stam och 

vacker enhetlig krona som gör att den passar bättre än arten som alléträd och i miljöer 

där den måste stammas upp. Namnet kommer av de söta rönnbären som är syrliga, men 

inte bittra. I övrigt som vanlig rönn.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

Kvalitet Storlek

SORBUS
Rönn och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för 
urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till 
medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket 
ljus för att utvecklas tillfredställande. 

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användnings områden 
skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som 
 eta blerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas  
av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR
Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik frukt
sättning. De föredrar svala ståndorter och är därför att betrakta som park
träd. Rönnarna bör planteras på fuktiga humus och näringsrika jordar för 
tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter 
såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett 
något  svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och  
vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

Passar ofta bättre än arten där frihöjd behöver tillgodoses 

då den har ett enhetligare växtsätt och genomgående stam. 

Dessutom är bären söta, inte bittra som hos vanlig rönn.



155155Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-aucuparia ‘Fastigiata’, pelarrönn

Zon I–V. Höjd 6–8 m, bredd 1,5–2,5 m. Ett relativt kortlivat mindre träd med smal krona 

med mycket snäva grenvinklar som gör sig mycket bra på bostadsgårdar, i trädgårdar 

och som alléträd i frisk jord. Sorten har påfallande tjocka grenar och ett mycket mörkt 

blågrönt bladverk som behålls till bladfall. De vackert karminröda frukterna står fint i 

kontrast till det mörka bladverket. Oftast toppympad på önskad stamhöjd. 

ungträd  co/kl 100-125 

ungträd  co/kl 125-150 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-aucuparia ‘Rudolph’s Pride’, pelarrönn

Zon I–IV (–V?). Höjd 4–6 m, bredd 1,5–2 m. Ett mycket spännande nytillskott i sortimentet 

av smalkroniga träd. En välbalanserad, naturlig krona. Smalt upprättväxande med 

friskt grönt bladverk och riklig blomning och fruktsättning. En potentiell ersättare till S. 

aucuparia ’Fastigiata’ då sorten är friskare och har en betydligt bättre kron uppbyggnad. 

Begränsad tillgång på större storlekar, kontakta oss för tillgång.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-’Birgitta’ E, birgittarönn

Zon I–IV (–V). Höjd 7–9 m, bredd 3–4 m. En mindre prydnadsrönn framtagen på Alnarp 

under 80-talet. Trädet får en enhetlig, upprätt och oval form. Mörkt gröna blad som 

liknar de hos S. commixta. Bladen antar en gulorange höstfärg som ackompanjeras av de 

vackert gula rönnbären som sitter kvar länge. Små ståndortskrav, ympas på S. aucuparia. 

Soliga lägen. Vackert träd för mindre anläggningar. 

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-commixta ‘Carmencita’ E, carmencitarönn

Zon I–VI. Höjd 2–4 m, bredd 2–2,5 m. En mycket söt liten rönn med många attribut. 

Distinkt blankt gröna, parbladiga blad med spetsiga småblad som färgas i orange under 

hösten. Dessa ackompanjeras av de lackröda, knappt ärtstora frukterna som samlas i 

stora klasar om hösten. Utmärkt träd till den lilla radhusträdgården. 

stambusk co 150-200 

stambusk co 200-250 

stambusk co 250-300 

solitär co/kl 80-100 

solitär co/kl 100-125 

solitär co/kl 125-150 

solitär co/kl 150-175 

solitär co/kl 175-200 

solitär co/kl 200-250 

högstam 2x kl 8-10 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-’Dodong’ E, ullungrönn

Zon I–IV. Höjd 9–12 m, bredd 4–5 m. En av de vackraste och mest intressanta rönnarna. 

Grov grenbyggnad med läckert, blankt röda knoppar. Stora glänsande gröna blad 

under hela säsongen som färgas i sprakande rödorangea toner om hösten, även i södra 

Sverige. Blommar rikt med vita blommor i stora upprätta klasar. På hösten mognar de 

droppformade tegelröda rönnbären som hänger i stora klasar. Bär frukt tidigt och senare 

mycket rikt. Ett utmärkt träd för ljusa ståndorter i luftiga jordar med jämn tillgång på 

fukt. Den bör inte placeras på platser som värms upp tidigt om våren då den är något 

knoppinstabil. Hararnas favorit, använd gnagskydd. Ullungrönnen är oftast förädlad på 

vanlig rönn. Brist på flerstammiga individer, kontakta oss för tillgång.

busk co

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam co 125-150 

flerstam co 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

Forts. SORBUS Kvalitet Storlek

Sorbus
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-leGenD® E, ullungrönn

Zon I–V (–VI). Höjd 8–10 m, bredd 4–5 m. En ny selektion av ullungrönn från samma 

insamling som den betydligt vanligare ’Dodong’. Detta blir ett medelstort träd med 

grov grenuppbyggnad och genomgående stam. Blad och blommor är de samma som 

hos ’Dodong’ men frukterna är ljusare orangeröda. Fantastiska höstfärger i gula till 

orangeröda färger. Legend har senare knoppsprickning och något tidigare invintring 

jämfört med ’Dodong’ och drabbas därför inte av vinterfroster i samma utsträckning. 

Ståndort likt ’Dodong’ på ljusa och friska till fuktiga ståndorter i luftiga jordar. Gnagskydd 

bör användas för att undvika viltskador.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam co 125-150 

flerstam co 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-decora,  praktrönn

Zon I–VI. Höjd 5–6 m, bredd 4–5 m. Litet träd med tillplattad rund krona och kraftiga 

grenar som växer spretigt. Knopparna är stora, vinröda och kladdiga. Stora blågröna blad 

med rött bladskaft och röd höstfärg. Vita blommor i maj-juni. Frukten är stor, upp mot 

1 cm i diameter och hänger i mycket stora klasar. Har samma krav på ståndorten som S. 

aucuparia. Liknar den mycket ovanligare S. americana. För parker, bostadsgårdar och 

mindre torg. Mycket känslig för markpackning och syrefattiga jordar.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-frutescens fk ås E (syn. koehneana), pärlrönn

Zon I–V (–VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I–IV). Höjd 2–3 m, bredd 2 m. En liten 

buskrönn med upprätta till överhängande grenar. Bladverket har under sommaren en 

mörkt grön färg, men färgas dekorativt vinrött om hösten. Mot det vinröda bladverket 

gör sig de vita frukterna, hängandes i klasar synnerligen bra. Då fåglarna har svårt 

att uppfatta den vita färgen får frukterna hänga kvar på busken långt efter bladfall. 

En vacker solitärbuske i den mindre trädgården, parken eller på bostadsgården. 

Anspråkslösa krav på jordmån och växtplats, men föredrar en svagt sur, humusrik jord 

med tillgång till fukt i sol-halvskugga. Tål dock kalk. E-plantan är utvald i Ås i Norge och 

är härdigare och invintrar tidigare än ospecificerat material.

busk co 3,5 l

solitär co/kl 80-100 

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

Forts. SORBUS Kvalitet Storlek

aucuparia frutescens aucuparia ’Fastigiata’ aucuparia ’Edulis’ ’Rosmari’ ’Dodong’ ’Joseph Rock’

Ill
.: 
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En vacker liten, buskformad rönn 

som passar utmärkt till att liva upp 

enhetliga buskplanteringar.
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-’Joseph Rock’, ambrarönn

Zon I–III. Höjd 4–7 m, bredd 2–4 m. Ett vackert, mindre träd med till en 

början upprättväxande krona som med tiden breddas och blir mer skärmlik. Det är 

framförallt om hösten den här rönnen har sitt största värde med de bärnstensgula 

frukterna som sitter kvar länge. De ackompanjeras av ett sprakande orange – 

purpurfärgat bladverk. Anspråkslös, men bör inte odlas på alltför kalkrika jordar då 

bladen lätt drabbas av kloros vid pH-värden över 6,5.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

-’Rosmari’ E, rosmarirönn

Zon I–IV (–V). Höjd 5–6 m, bredd 4–5 m. Mindre rönn med oval till rundad krona, bredare 

än ’Birgitta’. Friskt gröna blad som färgas i rosa nyanser om hösten. Frukterna är vackert 

mörkrosa och håller färgen länge. Solitär för trädgårdar, parker och bostadsgårdar. Ställer 

inga större krav på ståndorten så länge den inte är vattensjuk. Ympas på vanlig rönn. Vill 

stå soligt!

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

-aria ‘Gigantea’ E, jättevitoxel

Zon I–IV. Höjd 12–15 m, bredd 5–7 m. Ett snabbväxande träd, initialt med en 

pyramidformad krona, som med tiden blir allt mer oval till formen. Stora, något grågröna 

blad med vitgrå undersida som ger ett vackert spel när vinden tar tag i kronan. Vita 

blommor i glesa blomställningar på våren som senare ger något sparsam fruktsättning 

med avlånga, 2 cm stora, högröda frukter. Höstfärger i gult och brunt. Näringsrika, 

väldränerade jordar med högt kalkinnehåll är optimalt. Klarar även lättare jordar och tål 

torka, värme och vind. Sol till lätt skugga. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-aria ‘Lutescens’, vitoxel

Zon I–V. Höjd 9–12 m, bredd 8–10 m. Litet till medelstort träd, får med tiden en rund 

krona. De nyutslagna bladen är vita med tät filtbehåring, men blir under säsongen mer 

grågröna. Höstfärgen är gulbrun. Mottaglig för päronpest. Blir betydligt bredare än S. aria 

’Gigantea’ och passar därför bäst i parkmiljö. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-austriaca fk GottsUnDa E, österrikisk oxel

Zon I–V. Höjd 9–12 m, bredd 5–7 m. Ett robust träd som får en pyramidal till cylindrisk 

krona och genomgående stam. Liknar vanlig oxel, men med mycket tätare grenverk, 

smalare krona och vackrare fruktsättning. De orangeröda frukterna är inte lika omtyckta 

av fåglar och sitter kvar långt in på hösten. Vind och salttålig och klarar även torka. Trivs 

bäst på en lerhaltig, väldränerad jord med kalkinnehåll i soliga lägen. Bra gatuträd genom 

den smala formen, men passar även i parker. Ett intressant prydnadsträd, men då trädet 

är relativt arbetsintensivt i produktion är det få producenter som har denna art i odling. 

Skorvresistent.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

-incana E, silveroxel

Zon I–III. Höjd 7–9 m, bredd 5–7 m. Mindre till medelstort formstarkt träd med 

pyramidformad krona. Genomgående stam och trubbiga grenvinklar gör den till ett bra 

gatuträd för mindre alléer, på torg och i parker. Läderaktiga, mörkt gröna blad som är 

vitt filthåriga på undersidan vilket ger ett silvrigt intryck när det blåser. Mycket sparsam 

blomning och fruktsättning. Näringsrika, väldränerade jordar i sol-halvskugga. Växer även 

tillfredsställande på lättare jordar. Ett utmärkt träd för små utrymmen.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. SORBUS Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Rhododendron

OXLAR
Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant. 
De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalk haltiga, 
gärna näringsrika och väldränerade jordar. Oxlarna är tork och vindtåliga som 
etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk. 
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-intermedia E, oxel

Zon I–V (–VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I–V). Höjd 12–15 m, bredd 6–8 m. 

Medelstort träd med stor rundad krona och kraftig stam. Äldre träd antar en mer 

skärmlik krona som breddas rejält. Vacker blomning i vitt under maj-juni och producerar 

senare röda, stora bär som mognar sent. Oxeln är ett av de mest vindtåliga träden vi 

kan odla och passar bra längs våra kuster då den även tål salt. Ypperligt gatuträd som 

tål torka, men kan i de allra varmaste stadsmiljöerna drabbas av tidigt bladfall. Får 

sällan genomgående stam. Lämplig häckväxt som dock blir något kal nedtill, för häckar 

rekommenderas istället S. mougeotti. Klarar sig bra på lätta jordar men vill helst ha en 

fuktig, närings- och kalkrik jord i soliga lägen. Utmärkt som allé i tufft klimat. Resistent 

mot päronpest, kan ibland drabbas av skorv. E-märkt oxel ger enhetliga träd som är 

utvalda för svenska förhållanden. 

häck 30-50

häck 50-80

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

flerstam  3x kl 150-200 

flerstam  3x kl 200-250 

flerstam  3x kl 250-300 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 5x kl 25-30 

-intermedia ‘Brouwers’, oxel

Zon I–IV (–V). Höjd 12–15 m, bredd 4–7 m. Skiljer sig från arten genom att ha en 

genomgående stam och en mycket enhetlig, pyramidal krona vilket gör den utmärkt till 

alléer och som gatuträd. Vi rekommenderar att välja denna före arten i urban miljö där 

krav på frihöjd finns. I övrigt lik vanlig oxel.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-mougeotii fk BälinGe E, häckoxel

Zon I–V (–VI). Höjd 4–7 m, bredd 4–7 m. Stramt upprättväxande med i ungdomen konisk 

form och spetsiga grenvinklar. Friskt grönt bladverk med filtade undersidor och gula 

höstfärger. Blommar i gulvitt under maj-juni och sätter sedan rikligt med röda frukter som 

sitter kvar länge. En värdefull sort för klippta såväl som friväxande häckar och buskage. Ej 

lämplig som stamträd. Tål både lättare och tyngre jordar, bara de är väldränerade. Klarar 

mer fukt än vanlig oxel. Sol till halvskugga. Skorvresistent. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

-x thuringiaca ‘Fastigiata’ E, rundoxel

Zon I–V. Höjd 5–7 m, bredd 2,5–6 m. Först smalt upprättväxande, senare nästan klotrund 

med ett tätt grenverk. Bladen är variabla, oftast flikade längst ner och grovt tandade 

i toppen. Vita blommor i maj-juni, senare rik fruktsättning med stora röda frukter som 

sitter länge. Gulröda höstfärger. Ett arkitektoniskt träd som passar som solitär eller i 

mindre alléer där det inte behöver stammas upp. Obs! Viktigt att förädling är gjord på 

S. intermedia för god rotstabilitet vilket krävs för att undvika lutande träd. Näringsrika, 

väldränerade och kalkhaltiga jordar är optimalt, men klarar även lättare jordar. Tål torka, 

vind, snö och stadsmiljö.

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. SORBUS Kvalitet Storlek

 Sorbus aria ’Gigantea’ Sorbus incana Sorbus x thuringiaca ’Fastigata’ Sorbus intermedia

Ill
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-betulifolia ‘Tor’ E, björkspirea

Zon I–VII (ospecificerad frökälla härdig zon I–VI). Höjd 0,8–1,2 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 70-

90 cm. En låg och tät buske med utbrett grenverk vilket gör den till en bra marktäckare. 

Blommar med små vita knippen i juni. Bladen är små och matt gröna med vågade kanter 

och får på hösten ofta rika höstfärger i vinrött. Förutom som marktäckare fungerar den 

även väl i friväxande häckar eller i framkant av högre buskar. ’Tor’ E är lägre och jämnare 

än ospecificerat material, samt har en säkerställd proveniens och god härdighet. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-betulifolia ‘Tor Gold’ pBr, gulbladig björkspirea – Ny i sortimentet!

Zon I–V. Höjd 0,6–1 m, bredd 0,6–1 m. c/c 50–70 m. Relativt ny och kompakt sort som 

uppkommit ur ’Tor’ och skiljer sig från denna genom ett om våren ljusgult bladutspring. 

Färgen mörknar något under säsong, dock betydligt ljusare jämfört med vanlig 

björkspriea. Läckert röda höstfärger. Blomning i små vita buketter  

i juni. Ståndort och användning likt ’Tor’.

busk co 3,5 l

-x billardii, klasespirea

Zon I–VII. Höjd 1,6–2 m, bredd 1,6–2 m. c/c 70–90 cm Upprätt buske som med tiden 

sprider sig i sidled med rotskott. De kanelbruna skotten är styvt upprätta med en ca 12 

cm lång, upprätt rosa blomställning i toppen. Efter blomningen i juni-juli så mognar de 

bruna fröställningarna som sedan sitter kvar stor del av vintern. Utmärkt buske för att 

skapa buskage där rotskott ej kan skapa problem. Då gräsytor ansluter klipps eventuella 

rotskott av med gräsklippare.

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

-x cinerea, låg brudspirea

Zon I–V. Höjd 0,75 m, bredd 0,8 m. c/c 60–80 cm. Liten, något yvig buske med sirliga 

överhängande grenar. Betydligt lägre än sorten ’Grefsheim’. Blommar med små vita 

blommor som i maj täcker de överhängande fjolårsskotten. Små och ljust gröna blad. 

Bra i friväxande häckar men går även att klippa, dock på bekostnad av blomningen som 

kommer på fjolårsskotten. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x cinerea ‘Grefsheim’ E, norsk brudspirea

Zon I–VI. Höjd 1,2–1,8 m, bredd 1,2–1,8 m. c/c 70–90 cm. Upprättväxande med mycket 

tunna överhängande grenar. Vita blommor som sitter i täta klasar utmed fjolårsskotten. 

Liknar föregående i det mesta men skiljer sig främst genom att den blir betydligt större 

och genom att den är mera blomrik. Användbar i buskage, i grupper, som solitär eller i 

friväxande häckar. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär co/kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-decumbens, krypspirea

Zon I–V. Höjd 0,3 m, bredd 0,4–0,5 m. c/c 40 cm. Mycket låg och långsamväxande buske 

som framförallt lämpar sig för marktäckning av mindre ytor eller för att fylla ut hålrum i 

framkant av högre planteringar. Viktigt med ogräsfri jord då de planteras. Små ljust gröna 

blad och små vita blommor sittande i flockar i skottspetsarna.

busk co 2 l

-japonica ‘Albiflora’, höstspirea

Zon I–V. Höjd 0,4–0,5 m, bredd 0,5–0,6 m. c/c 50–60 cm. Har ljusare bladverk än arten 

samt vita blommor i början av augusti, vilket är något senare än andra sorter. 

busk co 2 l

Kvalitet Storlek

Spiraea

SPIRAEA
Stort släkte med många värdefulla buskar för marktäckning, buskage, häckar 
eller som solitärer. Det som gjort spireorna så populära är dels deras ofta 
rikliga blomning men inte minst deras mycket låga ståndortskrav. De  klarar 
allt från magra sandiga jordar till lerjordar, trivs i stadsmiljö och några arter 
fungerar även väl i refuger. Det som skulle kunna utgöra ett problem är 
riktigt våta jordar eller riktigt skuggiga lägen. Bäst utveckling fås dock på 
lättare, måttligt närings rik och väldränerad jord i full sol. De klarar hård 
beskärning och kan vid behov skäras ner helt för att på så vis föryngra busken. 
Grenverket är mycket sirligt och ofta rikt förgrenat vilket ger busken ett tätt 
intryck även vintertid. 



160 Stångby Plantskola

TRÄD OCH BUSKAR

-japonica ‘Firelight’, gulbladig praktspirea

Zon I–IV. Höjd 0,7–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 60–80 cm. Effektfull buske som slår ut med 

ljust kopparfärgade blad som senare övergår i gulgrönt, nästan lime. Nya blad utvecklas 

ständigt i skottspetsarna och kontrasterar på så vis hela säsongen. Bladfärgen håller 

sedan i sig och blir på hösten något gulare. Mot bladverket står i juli de purpurröda till 

mörkt rosa blommorna. En av de bättre gulbladiga sorterna.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica ‘Froebelii’, praktspirea

Zon I–VI. Höjd 0,8–1,1 m, bredd 0,8–1,2 m. c/c 60–80 cm. Rikt blommande sort som skiljer 

sig från ’Anthony Waterer’ genom att blommorna är något ljusare. Den blir även aningen 

högre och mer upprättväxande.

häck 30-50

busk

busk co 3,5 l

-japonica ‘Genpei’ (syn. ‘Shirobana’), brokspirea

Zon I–IV. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60–80 cm. En buske som liknar ’Froebelii’ men skiljer 

sig med ett friskare grönglänsande bladverk. Vidare skiljer sig brokspirean markant från 

övriga då den är dubbelblommande med blomställningar bestående av både vita och 

rosa blommor i oregelbunden blandning. Även knopparna kan ibland vara tvåfärgade, 

vilket ger busken ett livligt intryck. Blomningen infaller i slutet av juli till mitten av augusti. 

Vacker i samplanteringar, som marktäckning eller i friväxande häckar.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica GolDen princess (’Lisp’pBr), praktspirea

Zon I–IV. Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,5–0,6 m. c/c 50–60 cm. Dvärgbuske med ljusgult till 

guldgult bladverk och mörkt rosa blommor sittande i små samlingar i skottspetsarna. 

Liknar i övrigt ’Little Princess’. Mycket användbar marktäckare eller för att lysa upp i 

framkant av högre planteringar. Effektskapande. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica ‘Goldflame’, praktspirea

Zon I–IV. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 60–70 cm. Liknar ’Firelight’ i det mesta 

men skiljer sig genom att bladen blir gröna när de mognat. Önskas en gulbladig sort som 

behåller färgen rekommenderar vi ’Firelight’.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica ‘Goldmound’, praktspirea

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,6 m. c/c 50–60 cm. Tät och rundad buske med 

lysande gult bladverk och mörkt rosa blommor i juni-juli. Effektfull buske som lämpar 

sig väl till marktäckning, friväxande häckar samt som underplanteringsväxt under t ex 

prydnadsaplar och andra små till halvstora träd. Bör ej placeras i full sol då bladen kan 

brännas något. Rekommenderas. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica ‘Little Princess’ E, dvärgpraktspirea

Zon I–VI. Höjd 0,4–0,8 m, bredd 0,5–0,8 m. c/c 50–60 cm. Småväxt och långsamt 

växande buske med rikt förgrenade sirliga grenar. Blommar med rosa blommor i små 

knippen i juni-juli. Utmärkt marktäckare och användbar i framkant och under större 

buskar/mindre träd. Trivs i full sol till lätt halvskugga. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica maGic carpet (’Walbuma’pBr), dvärgpraktspirea

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,7 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 50–60 cm. En lågväxande kultivar 

med unga blad som bryter i rödlila för att sedan övergå till limegult. Ger ett intressant 

utseende då både unga och äldre blad finns över säsongen. Utmärkt marktäckare. Bäst 

utveckling i full sol på varma och väldränerade jordar.

busk co 3,5 l

-japonica ‘Manon’, dvärgpraktspirea

Zon I–V. Höjd 0,8–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 60–80 cm. Rundad buske med karminrosa till 

mörkt rosa blommor och som skiljer sig genom dess kraftiga röda höstfärger. Bladen 

är förhållandevis rundade med sågade kanter och matt mörkt gröna under sommaren. 

Vacker marktäckare men även i friväxande låga häckar.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica ‘Odensala’, norrländsk praktspirea

Zon I–VI. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 80–100 cm. Robust och kraftig buske med 

ljusrosa blommor i stora samlingar. Sorten är selekterad i Östersund. Vacker i buskage, 

friväxande häckar eller i grupper.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-japonica ‘Sapho’, rosenspirea

Zon I–V. Höjd 0,7–1 m, bredd 0,8–1 m. c/c 60–80 cm. Välkänd buske med rundat 

växtsätt och vackert karminröda blommor med lång blomtid vilka dock bleknar något 

allteftersom de mognar av. Bladen är mörkt gröna. De styva skotten är mörkt brunröda 

och dekorativa även vintertid. Vacker i friväxande häckar då den blommar under den tid 

av sommaren då mycket annat blommat över. Sorten är en förbättring av sorten ’Anthony 

Waterer’ då den är fri från det virus som ger enstaka grenar med vitbrokiga blad. (Även 

’Anthony Waterer’ och ’Darts Red’ finns att tillgå men listas ej här då de är snarlika 

’Sapho’).

häck 20-30

busk

busk co 2 l

busk co 3,5 l

Forts. SPIRAEA Kvalitet Storlek
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-nipponica E, girlandspirea

Zon I–IV. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Styv upprätt buske med från 

toppen överhängande grenar. Påminner något om S. x vanhouttei men med mindre, 

mörkt blådaggiga blad. Blommar rikligt med små vita blommor sittande i knippen utmed 

de överhängande fjolårsskotten. Lämpar sig framförallt i grupper eller i friväxande häckar. 

Har lite för oregelbundet växtsätt för att kunna rekommenderas som solitär. Blommar 

överdådigt i maj-juni.

busk co 3,5 l

-nipponica ‘June Bride’, girlandspirea

Zon I–V. Höjd 0,6–0,8 m, bredd 0,8 m. c/c 60–80 cm. Liten rundad buske med öppet 

något luftigt växtsätt och rikligt med vita blommor i början av juni. I övrigt lik S. 

nipponica.

busk co 3,5 l

-splendens (syn. densiflora), amerikansk praktspirea

Zon I–IV (–V). Höjd 0,4–0,7 m, bredd 0,5–0,8 m. c/c 60–80 cm. Tät buske med rödbrunt 

grenverk och ovala blad som på hösten får starka gulorangea-violetta färger. Blommar 

med små rosa blommor i flockar, sittandes i skottspetsarna. Bra marktäckare eller som 

utfyllnad bland andra buskar. Håller sig tät helt ner till marken vilket ger minimalt med 

ogräs och lämpar sig mycket väl under t ex fönster där den ej riskerar att växa sig för 

stor. En växt som idag används för lite. 

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-trilobata, sibirisk spirea

Zon I–VI. Höjd 0,5–1 m, bredd 1–1,5 m. c/c 70–90 cm. Luftig och något oregelbunden 

buske som först är upprätt växande för att sedan få en mera överhängande form. Längs 

det sköra grenverket blommar denna spirea med små vita blommor i kuddlika knippen 

längs årsskotten. Blomningen infaller tidigt i juni. Vacker i grupper, planteringar eller i 

friväxande häckar som efter blomningen kan klippas in något för att få en jämnare form, 

utan att gå ut över blomningen nästa år.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x vanhouttei, bukettspirea

Zon I–VI. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1,6–2,5 m. c/c 70–90 cm. Buske som är rikligt förgrenad 

och har ett överhängande växtsätt. Blommar med små vita blommor med gräddvit 

mitt i knippen längs fjolårsskotten. Används som friväxande häck och tål även kraftig 

beskärning, fungerar även i grupper eller i buskplanteringar. Utvecklas bäst i sol-

halvskugga. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-incisa, stefanandra

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Buske med långa, ljust orangebruna 

bågböjda grenar. Små grovt tandade blad i ljust grönt, som om hösten antar en brungul 

färg. Stefanandran blommar med blekt grönvita blommor i maj-juni. Små ståndorts-

krav och klarar allt från magra steniga jordar till lerjordar. Ogillar vatten sjuka jordar och 

föredrar näringsrika, lätt leriga jordar i sol till halvskugga. Mycket tacksam buske som 

snabbt etablerar sig.

marktäckare co

busk co 2 l

-incisa ‘Crispa’, liten stefanandra

Zon I–IV. Höjd 0,5–1,2 m, bredd 0,8–1,4 m. c/c 60–80 cm. Identisk med arten men 

lägre och därför betydligt vanligare i användning. Tacksam och användbar dels för 

marktäckning som massplanteringsväxt men även i framkant av större planteringar.

marktäckare co

busk co 2 l

busk co 3,5 l

Forts. SPIRAEA Kvalitet Storlek

Spiraea

Kvalitet Storlek

STEPHANANDRA
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japonicum (syn. Sophora japonica), pagodträd

Zon I. Höjd 8–10 m, bredd 8–10 m. Rundat till lätt överhängande träd med vackert 

parbladiga blad i en friskt grön ton. Blommorna är cremevita, ärtlika, doftande och visar 

sig under augusti. Yngre träd har vackert olivgröna stammar, som med åldern antar en 

brunare färg och spricker upp allt mer. Är som etablerad ett mycket lämpligt stadsträd då 

det tål stadsluft, värme och torka. Optimal ståndort är dock en fuktighetshållande, mullrik 

jord i soliga lägen.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

- japonicum ’Regent’ (syn. Sophora japonica ’Regent’), pagodträd

Zon I. Höjd 8–10 m, bredd 8–10 m. Mer väldefinierad än arten, vanligtvis med 

genomgående stam. Även värdefull genom att den är snabbväxande och blommar redan 

i tidig ålder, ofta redan som femårigt träd. Vackert och blankt mörkgröna blad. 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-albus ssp. laevigatus fk UltUna E, snöbär

Zon I–V (–VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I–V). Höjd 1,5–2 m, bredd >1,5 m. c/c 

80–100 cm. Upprätt och med tiden tät buske då den skjuter rikligt med rotskott. Får stor 

mängd vita frukter som sitter kvar länge. Lämplig för massplanteringar där rotskotten 

ej är till besvär. Även lämpad till användning i riktigt skuggiga lägen, tål rotkonkurrens 

och är därför användbar som underplantering till stora skuggivande träd. Bör 

etableringsbeskäras. Den E-märkta frökällan från Ultuna ger upphov till robust material 

med god härdighet.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 3,5 l

-’Arvid’ E, tuvsnöbär

Zon I–VI. Höjd 0,4–0,5 m, bredd 1–1,5 m. c/c 50–70 cm. Mycket låg buske som långsamt 

sprider sig med rotskott. Skotten är ljust beigebruna och svagt förgrenade. Bladen är 

matt blågröna, rundade och får på hösten beskedligt med gula höstfärger. Får små rosa 

klocklika blommor i skottspetsarna från juli och framåt. De förhållandevis stora vita 

frukterna utvecklas sällan utan det är framförallt för växtens låga och marktäckande 

egenskaper som den används. Viktigt med ogräsfri jord vid etablering. Användbar som 

marktäckare i refuger, under träd eller i framkant av andra buskplanteringar. Sol-skugga. 

Utvecklas sämre i södra och västra Sverige, medan den i Mälardalsregionen visat sig 

fungera alldeles utmärkt.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x chenaultii, hybridsnöbär

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,2–1,5 m. c/c 80–100 cm. Robust och kraftigväxande halvt 

vintergrön buske med långa bågböjda grenar. Blommorna är små klocklika i juni-juli 

och följs av små vita frukter med lätt rosa rodnad, både blomning och fruktsättning är 

sparsam. Tålig växt som lämpar sig för marktäckning eller friväxande i häckar i besvärliga 

lägen såsom utmed vägar och industriområden. Sol-halvskugga.

häck 30-50

busk

busk co

-x chenaultii ‘Hancock’, hybridsnöbär

Zon I–III. Höjd 0,4–1,2 m, bredd 1,5–2 m. c/c 80–100 cm. Betydligt lägre och något 

bredare än ovanstående och lämpar sig mycket väl där stora ytor skall täckas snabbt och 

effektivt. Även fin som underplanteringsväxt under t ex björkar eller andra luftiga träd. I 

övrigt lik föregående.

häck 30-50

marktäckare co

busk co 2 l

-x doorenbosii ‘Mother of Pearl’, hybridsnöbär

Zon I–IV. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 1–1,6 m. c/c 70–90 cm. Upprätt sort med rundat och 

ganska tätt växtsätt och som får rikligt med vita till helt ceriserosa frukter. Användbar i 

friväxande häckar, som underplanteringsväxt eller i buskage.

busk

busk co

Kvalitet Storlek

STYPHNOLOBIUM

Kvalitet Storlek

SYMPHORICARPOS
Vanliga och pålitliga buskar där det på senare år introducerats allt fler 
odlingsvärda sorter. Karaktäristiskt för dessa luftiga, oftast oregelbundna 
rotskottsskjutande buskar är de vita–rosa runda frukterna. De mognar 
på hösten för att sedan sitta kvar till strax efter jul. Släktet har små 
ståndortskrav men föredrar näringsrika och fuktiga jordar. Fullgod 
utveckling fås dock även på betydligt magrare samt på styva lerjordar och 
ofta störda jordar. Vill dock ej stå på riktigt torra jordar. Blir finast i full sol 
men klarar av djup skugga.
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-orbiculatus, petersbuske

Zon I–III. Höjd 1–1,5, bredd 1,2–1,5 m. c/c 70–90 cm. En yvig, något oregelbunden buske 

med kanelbruna svagt överhängande grenar som med åldern blir mera beigefärgade. 

De små ludna bladen är något purpurfärgade vid utspringet. Får kraftigt cerisefärgade 

frukter samlade i kluster i skottspetsarna.

busk co 3,5 l

-x chinensis, parksyren

Zon I–IV. Höjd 3 m, bredd 3–4 m. En storväxt buske med upprätta skott som blir 

något överhängande. Bladen är något smalare än hos bondsyrenen och läderartade. 

Blommorna är ljusvioletta, samlade i upprätta, luftiga klasar. De väldoftande blommorna 

visar sig i slutet av maj- början av juni. Parksyrenen var förr vanlig i både parker och på 

bostadsgårdar, men används nu sällan, kanske på grund av dess storlek. Näringsrika, 

leriga och kalkrika jordar i sol. Värmegynnad och tål torka, värme och stadsklimat. Klarar 

inte stående fukt på kalla, tunga jordar. En värdefull syren som borde få ökad användning.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-x chinensis ‘Saugeana’, parksyren

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 3–4 m. En intressant sort som skiljer sig genom att 

blommorna är något större än ovanstående. Blomfärgen är säreget lilaaktig med en 

dragning åt rött snarare än åt rosa. Har ett jämnt rundat växtsätt och blir bredare än hög. 

Utmärkt för friväxande häck, som solitär eller grupper i större gräsytor. En sort som ännu 

inte nått fullt genomslag på den svenska marknaden. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-josikaea, ungersk syren

Zon I–VI. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Snabbväxande syren med god härdighet. Växtsättet 

är upprätt och tätt med glänsande, mörkgröna blad. Koniska, upprätta blomställningar 

med mörkt lila knoppar som slår ut i en ljusare färg. Blomning i maj-juni med svagt 

doftande blommor. En syren för väldränerade, näringsrika och fuktiga jordar i sol-

halvskugga. Tål inte tunga leror. Tork- och vindtålig och klarar stadsklimatet bra. Lämpar 

sig som solitär eller till häck – även klippt med det glänsande bladverket. I buskage i 

parker eller på bostadsgårdar. En mycket härdig syren som används alldeles för lite. 

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-josikaea ‘Holger’, vit ungersk syren

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Vitblommande, härdig sort med glänsande grönt 

bladverk. Doftande blommor i maj-juni. Vacker som solitär eller i grupp. Begränsad 

tillgång!

busk co 5 l

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-josikaea ‘Måttsund’, ungersk syren

Zon I–VII. Höjd 3–5 m, bredd 3–4 m. Mycket härdig sort med lilarosa blommor som är 

större än hos arten, upp till 20 cm. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

-josikaea ‘Oden’ E, ungersk syren

Zon I–VI (–VII). Höjd 1,5–3 m, bredd 1,5–2 m. En frisk och härdig syren. Långsamväxande 

med kompakt växtsätt. Violetta blommor i maj-juni och glänsande mörkgröna blad. En 

tork- och vindtålig syren för utsatta lägen.

häck 30-50

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

Kvalitet Storlek

Forts. SYMPHORICARPOS Kvalitet Storlek

Symphoricarpus

Det finns många härdiga och 

tåliga arter, såsom preston-, 

ungersk, häng- och ligustersyren. 

De blommar dessutom senare 

än bondsyrenen och förlänger 

syrenernas blomningstid.

SYRINGA
Syrensläktet hör till våra härdigaste och mest omtyckta buskar. De 
karaktäriseras av de doftande blommorna i majjuni. I princip alla syrener 
 passar som solitärer i våra trädgårdar, men även i parker och andra offentliga 
an läggningar. Flera sorter är även utmärkta häck och buskageväxter. Tyvärr 
är många både härdiga och vackra syrener relativt okända. Syrener föredrar 
en något fuktig, men inte våt jord som måste vara väldränerad och gärna 
näringsrik. Dock är de häpnadsväckande torktåliga. Bäst i soliga lägen. 
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-komarowii ssp. reflexa, hängsyren

Zon I–VII. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Upprätt syren som med tiden får vackert 

överhängande grenar. Gröna, avlånga blad med gul höstfärg. Knopparna är karminrosa 

men blommorna slår ut i ljust rosa med vita insidor. Blommar med svag doft och 

överhängande blomklasar i juni-juli. Den sena blomningstiden gör den till en intressant 

solitärbuske, särskilt i norrland. Kan även passa i buskage. Kräver näringsrik jord och 

föredrar ett fuktigt läge, gärna i varma soliga lägen. Tål inte kalk och tunga våta jordar. 

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-meyeri ‘Palibin’, dvärgsyren

Zon I–IV. Höjd 0,8–1 m, bredd 1–1,2 m. c/c 70–90 cm. Liten, kompakt buske med rundat 

växtsätt och små, gröna blad med vågiga bladkanter. Ljuslila, starkt doftande blommor 

i maj-juni. Knopparna är betydligt mörkare lila. Näringsrika, något torra till friska jordar i 

full sol. Rikblommande buske för den lilla trädgården och andra mindre planteringar, fin 

bland perenner.

busk co 3,5 l

stam co 80-100 

-microphylla ‘Superba’, småbladig syren

Zon I–IV. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. c/c 70–90 cm. Mindre buske med upprätt och graciöst 

överhängande växtsätt. Knopparna är lila-lilarosa och slår ut i ljust lilarosa, nästan 

vitt. Blommar med doftande blommor i juni som återkommer på hösten och är då en 

viktig näringskälla för bl a fjärilar. Vackert blommande buske för trädgårdar och parker. 

Föredrar näringsrika, friska och väldränerade jordar. Kan drabbas av kloros på kalkrika 

jordar. Torktålig och ganska anspråkslös, sol-halvskugga. 

busk co 3,5 l

stam co 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-patula ‘Miss Kim’, sammetssyren

Zon I–V. Höjd 1,5–1,8 m, bredd 1,5–2 m. En vacker, lite mindre syren med rundat växtsätt 

och friskt gröna blad som färgas i vinröda toner om hösten, mycket dekorativt. 

Blommorna är starkt purpurlila med vit insida och god doft. Mycket användbar i den lite 

mindre trädgården, tillsammans med högre perenner eller i urnor. 

busk co 3,5 l

-x prestoniae ‘Elinor’ prestonsyren

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 2–4 m. Mörkt röda knoppar senare ljusare, lilarosa blommor. 

Som vackrast just när blommorna håller på att slå ut. Blomklasarna kan vara upp till 25 

cm långa och doftar härligt. En mycket värdefull solitärbuske som även gör sig utmärkt 

som friväxande häck. Mycket härdig.

busk co

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-x prestoniae ‘James Macfarlane’ prestonsyren

Zon I–VI (–VII). Höjd 2–3 m, bredd 2–4 m. Rosaröda blommor och kraftigt växtsätt. Tål 

vind och de flesta jordar. Vacker som friväxande häck.

busk co

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-x prestoniae ‘Royalty’ prestonsyren

Zon I–V (–VI). Höjd 2–3 m, bredd 2–4 m. Stora blomklasar, upp till 15 cm som slår ut i 

mycket mörkt lila, men bleknar sedan något. ’Royalty’ har de mörkaste blommorna bland 

prestonsyrenerna. Tålig och härdig, fin både som solitär, i häck och buskage. 

busk co

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-reticulata fk enskeDe E/ fk ånGBåtsänGen, ligustersyren – Ny i sortimentet!

Zon I–V (–VI). Höjd 4–6 m, bredd 3–5 m. Större buske som ofta antar en mer trädlik 

form med flera stammar. Brett skärmformat växtsätt. Bladen är grönt glatta, liknade 

bondsyrenens. Blommar i juni, senare än andra syrener med gulvita, svagt doftande 

blommor samlade i upprätta blomställningar. Föredrar väldränerade, näringsrika jordar 

i sol. En ofta bortglömd, härdig och vacker syren som passar utmärkt som solitär. 

E-materialet garanterar god härdighet med en frökälla från Enskede utanför Stockholm. 

Nyheten fk Ångbåtsängen är bättre lämpad för landets södra delar och bör därför väljas i 

zon I–III. Relativt begränsad tillgång på marknaden.

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  3x kl 175-200 

-reticulata ‘Ivory Silk’, ligustersyren

Zon I–V. Höjd 4–6 m, bredd 3–4 m. En sort av ligustersyren som lämpar sig väl som 

stamträd. Odlas med fördel på halvstam, dvs med en stamhöjd på ca 140 cm som ger 

vackra och proportionerliga träd. Ett spännande alternativ av stamträd för mindre 

anläggningar. Sortnamnet syftar till sortens vackert elfenbensvita blomställningar.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

Forts. SYRINGA Kvalitet Storlek
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-vulgaris, syren

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 3–5 m. En storväxt, mycket omtyckt buske med gamla 

traditioner. Lila, väldoftande blommor i upprätta till överhängande blomställningar i maj-

juni. Anspråkslös och trivs på de flesta jordar som inte är för våta och tunga. Utvecklas 

dock bäst på närings- och humusrika, fuktiga och väldränerade jordar i sol, gärna med 

gott om kalk. Tål stadsklimat, vind, värme och hård beskärning. Rotskottsskjutande. 

Passar bra både som friväxande häck och som vacker solitärbuske.

häck 30-50

häck 50-80

busk

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 4–5 m. Mörkt purpurröda till lila, enkla blommor i stora, upp 

till 30 cm långa blomställningar. Den bästa mörklila sorten

busk co

stam co 90-110 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgaris BeaUty oF moscow, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 3–5 m, bredd 2,5–3 m Mycket vacker syren med dubbla blommor som 

är ljust rosa i knopp för att blekna mot vitt alltefter de slår ut. Mer upprätt och smalare 

växtsätt än många andra ädelsyrener. En mycket vacker sort. 

busk co

stam co 90-110 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgaris ‘Charles Joly’, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Fyllda, mörkröda-purpurlila blommor med ljusare 

insida. 

busk co

stam co 90-110 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgaris f. alba fk VeBeröD E, syren

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 3–4 m. Vitblommande bondsyren med något ljusare 

bladverk, i övrigt som vanlig syren. Frökällan från Veberöd i Skåne ger ett enhetligt 

material med svensk proveniens.

häck 30-50

häck 50-80

busk co 5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

-vulgaris ‘Katherine Havemeyer’, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 4–5 m. Halvfyllda till tätt fyllda lilablå blommor med rosa 

inslag. Blommorna är samlade i täta klasar. 

busk co

stam co 90-110 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

Forts. SYRINGA Kvalitet Storlek

Syringa
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-vulgaris ‘Michel Buchner’, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 4–5 m. Ljuslila, fyllda blommor med vit mitt, arrangerade i 

välformade blomställningar. 

busk co

stam co 90-110 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgaris ‘Mme Lemoine’, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 4–5 m. Fyllda, vita blommor i upprätta blomställningar. busk co

stam co 90-110 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-vulgaris ‘Norrfjärden’ E, ädelsyren

Zon I–VI. Höjd 3 m, bredd 3–4 m. Härdig, frisk och rotäkta sort hittad utanför Piteå. Stora 

blomklasar med rosa knoppar som utvecklas till blåvioletta blommor. Rikblommig med 

lång blomningstid. Solitär eller buskage. Rekommenderas!

busk co 5 l

-vulgaris ‘Sensation’, ädelsyren

Zon I–IV. Höjd 2–4 m, bredd 2–4 m. En otroligt läcker syren. Blommorna är lila med vita 

kanter. 

busk co

-parviflora (syn. T. tetrandra var. purpurea), junitamarisk

Zon I–II. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Vacker, överhängande buske med rosa blomning i 

juni. Blommar till skillnad från rosentamarisken på fjolårsskotten, vilka kan frysa ner och 

minska blomrikedomen efter kalla vintrar. Mycket anspråkslös och klarar torra, fattiga 

jordar såväl som näringsrikare friskare jordar bara de är väldränerade. Kalkgynnad och 

mycket salt och vindtålig. Soliga lägen. För kust områden och längs saltade vägar eller 

som solitär i trädgården. 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-ramosissima ‘Pink Cascade’, rosentamarisk

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Medelstor, upprätt buske med slanka skott och 

barrliknande blad. Blommar med små rosa blommor, samlade i stora vippor i augusti-

september. En mycket fin höstblommande solitärbuske som föredrar väldränerade, 

inte för tunga jordar i sol. Är i övrigt mycket anspråkslös och tål torka, vind, salt och 

värme utmärkt. Utmärkt utmed saltade vägar eller för att binda sanddynor. Är något 

svåretablerad. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-daniellii, falskt korkträd – Ny i sortimentet!

Zon I–II. Höjd 10–12 m, bredd 10–12 m. Ett bredkronigt träd med utbredd skärmlik krona, 

ofta i tydliga grenvåningar. Drygt 20–25 cm långa sammansatta blad. Småbladen är 

mörkt gröna, glänsande och doftar aromatiskt när de krossas. Höstfärg i varmt gula toner. 

Vita blommor i juli, arrangerade på vackert röda pyramidala blomställningar. Blommorna 

är mycket nektarrika och kallas ibland för bi- eller humleträd då det attraherar en stor 

mängd insekter. Planteras skyddat i sol – halvskugga på varma ståndorter i väldränderad 

men frisk jord. Välj med fördel större kvaliteter då småplantor tenderar att frysa tillbaka 

under kalla vintrar. 

busk co 15 l

ungträd  co/kl 125-150 

ungträd co 150-200 

Forts. SYRINGA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

TAMARIX

Kvalitet Storlek

TETRADIUM
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-cordata, skogslind

Zon I–V. Höjd 20–25 m, bredd 10–15 (–20) m. En fröförökad lind som har stor variation 

i växtsättet. Kronan är brett konisk till hjärtformad och de nedersta grenarna blir med 

åren kraftigt hängande. Förhållandevis små blad och små runda frukter. Bladen färgas 

vackert gula om hösten. Användningsområdena begränsar sig till landskapsplanteringar 

och solitärträd i parker på grund av dess variabla och något oregelbundna växtsätt. 

Skogslinden fungerar dock mycket bra till klippt häck då den svarar bra på beskärning. 

Vanlig som häck i historiska parkmiljöer. Skogslind trivs bäst på leriga, näringsrika jordar 

i sol, men klarar en del skugga, särskilt som ung. Klarar dock ganska fattiga jordar, bara 

de inte är alltför torra. Arten tål stadsmiljö, värme, vind och viss torka, men för det 

ändamålet är sorterna mer lämpade. 

häck 30-50

häck 50-80

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-cordata ‘Böhlje’ (syn. cordata ’Erecta’), skogslind

Zon I–IV. Höjd 18–20 m, bredd 10–12 m. Förädlad lind som initialt har en ganska smal, 

upprättväxande krona med tät grenbyggnad. Den breddas sedan och blir mer äggrund. 

Växer sakta i ungdomen, för att sedan sätta fart. Hjärtformade, mörkgröna blad med 

gul höstfärg som sitter kvar länge. Sorten är vindtålig och mycket rikblommig och anses 

tåla mer torka än de andra lindarna, men kan ibland skjuta mycket stamskott vilket ger 

extra skötselkostnader. Mycket värdefull lindsort som inte riktigt har slagit igenom på den 

svenska marknaden.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

Kvalitet Storlek

Tilia

TILIA
Stora, bredkroniga träd med livligt gröna blad, ofta med gul höstfärg. 
Blomningen är sen, inte förrän i junijuli slår de doftande, nektarrika 
blommorna ut. Väldränerade, näringsrika och lerhaltiga jordar med gott 
humusinnehåll är det optimala. De flesta lindar klarar dock  fattigare  jordar 
och tål stadsmiljö om tillräckligt rotutrymme erbjuds. Solhalv skugga i varma 
lägen. Linden är i regel lättetablerad och kan hanteras med bar rot, men 
är mycket känslig för djup plantering, 5–10 cm för djupt kan räcka för att 
påverka etableringen negativt. 

Lindsläktet hör till ett av de mest använda i urbana sammanhang. De 
in hemska arterna är även använda i landskapsplanteringar. Den om fattande 
användningen grundar sig främst i lindens goda egenskaper såsom dess goda 
härdighet, att den tål beskärning och att den blir mycket gammal. De olika 
arterna och sorterna varierar i storlek och egenskaper och det är mycket 
viktigt att välja rätt lind för rätt plats. Vi ska här försöka guida dig till ett bra 
lindval.

Välj rätt lind

Som gatuträd

Tilia cordata ’Böhlje’

Tilia cordata ’Greenspire’

Tilia cordata Linn® E

Tilia cordata ’Rancho’

Tilia x europaea Kristina® E

Tilia x europaea ’Pallida’

Tilia x europaea ’Zwarte Linde’

Tilia mongolica 

Tilia platyphyllos ’Örebro’

Tilia tomentosa 

I naturlika planteringar

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Vid sittplatser och  

parkeringar

Tilia cordata ’Böhlje’

Tilia cordata Linn® E

Tilia cordata ’Rancho’

Tilia x euchlora

Tilia tomentosa 

Vid begränsat utrymme

Tilia cordata Linn® E

Tilia cordata ’Rancho’

Tilia mongolica

Tilia platyphyllos ’Örebro’

Till knuthamling

Tilia x europaea ’Zwarte Linde’

Tilia mongolica 

Tilia platyphyllos

Som klippt häck

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Som parkträd

Tilia cordata

Tilia x europaea Kristina® E

Tilia x europaea ’Pallida’

Tilia x europaea ’Zwarte Linde’

Tilia mongolica 

Tilia platyphyllos

Tilia tomentosa

Lind är ett av de trädslag som är 

känsligast för djup plantering. Fyll 

därför upp under klumpen så att 

trädet står på en liten kulle och 

plantera så att rotklumpen ligger 

i marknivå. Tänk på att marken 

sjunker om den har luckrats.
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-cordata ‘Greenspire’, skogslind

Zon I–IV. Höjd 18–20 m, bredd 9–11 m. Starkväxande förädlad lind som hör till de allra 

mest använda i stadsmiljö. Sortnamnet är något missvisande då kronan snarare är brett 

konisk och mycket välformad. Sorten har genomgående stam och något uppåtriktade 

grenar som sitter jämnt fördelade längs stammen. Mycket vacker i alléer längs bredare 

gator eller som solitär där plats ges. Bör ej planteras för svalt och utsatt. Värmegynnad.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-cordata linn® E (’Elin’pBr), skogslind

Zon I–V. Höjd 10–12 m. Bredd 4–5 m. En småvuxen lindsort som genom E-status kan 

garantera sortäkthet. Sorten härstammar från södra Sverige och är utvald av Rune 

Bengtsson. I samma storleksklass som ’Rancho’, med en något mer äggformad krona. 

Bladen har också en ljusare ton än andra typer av skogslind. En spännande, E-märkt lind 

för smala gator, torg och mindre bostadsgårdar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-cordata ‘Rancho’, skogslind

Zon I–IV. Höjd 10–12 m, bredd 5–6 m. En av de mindre förädlade lindarna. Får en smal, 

konisk kronform och mörkt gröna, hjärtformade blad med gul höstfärg. Går tidigt in i 

adult fas med riklig blomning och därmed hejdad tillväxt. En stor fördel är att den anses 

vara nästan fri från bladlusangrepp, dvs ingen honungsdagg. Vindtålig. Utmärkt stadsträd 

på smala gator och andra trånga utrymmen så länge tillräckligt utrymme ges under jord.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-x europaea ‘Euchlora’, glanslind

Zon I–IV. Höjd 15–20 m, bredd 6–8 m. Förädlad lind med en i början kägelformad krona 

som sedan breddas till att bli oval med något bredare bas, ej så regelbunden krona 

som övriga lindar. På äldre träd blir de nedersta grenarna starkt hängande vilket gör att 

glanslinden inte passar som gatuträd. Glanslinden karaktäriseras av de glänsande blanka, 

gröna bladen. Trädet är rikblommande och nästan fritt från honungsdagg. Föredrar 

liksom skogslinden lerhaltiga, väldränerade och humusrika jordar, men klarar det varma 

stadsklimatet bra. Anses kräva mer fukt än skogslinden. Ett fint parkträd som även passar 

i hårdgjorda ytor där de hängande grenarna inte skapar problem.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-x europaea kristina® E (’Eleonora’pBr-AF), parklind 

Zon I–IV (–V). Höjd 20–30 m, bredd 10–15 m. Svensk parklind av ’Pallida’ typ. Sorten 

utvecklar en smal pyramidal kronform med korta och något hängande sidogrenar. Blir 

med tiden ett stort träd med pyramidalt habitus. Sorten har en imponerande historik, 

ursprungsträdet är Sveriges största lind (omkrets ca 10 m) och står på Svartsjö Slott 

i Mälardalen, planterad ca 1630 av Gustav II Adolf. Föredrar fuktig, näringsrik- och 

mullhaltig jord men klarar även torrare jordar. Begränsad tillgång på stora storlekar.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. TILIA Kvalitet Storlek
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-x europaea ‘Pallida’, parklind

Zon I–V. Höjd 20–30 m, bredd 12–15 m. Stor och kraftigväxande förädlad lind med en 

välformad, pyramidal kronform, senare något mer rundad. Kan angripas av bladlöss med 

efterföljande honungsdagg på varma stadsståndorter. Angreppen är betydligt mindre 

eller saknas ofta utanför städer. Parklinden föredrar en fuktig, närings- och mullrik jord 

men klarar även torrare jord i stadsmiljö. Tål värme, vind och torka. Ett mycket fint och 

rikblommande stads- och alléträd.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-x europaea ‘Zwarte Linde’, parklind

Zon I–V. Höjd 20–25 m. Bredd 12–15 m. En av de vackraste lindarna med sin symmetriskt, 

brett rundade krona. Blommar inte lika rikt som T. ’Pallida’. Bladen vrids och visar 

de grågröna undersidorna under sensommaren. Kan liksom ’Pallida’ tidvis angripas 

av bladlöss som ger honungsdagg. Bildar sällan stambasskott. Passar utmärkt 

för knuthamling, i arkader och andra former som regelbundet klipps. För häck 

rekommenderas dock T. platyphyllos eller T. cordata. Vacker även som solitär eller i allé. 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

- mongolica, mongolisk lind – Ny i sortimentet!

Zon I–V. Höjd 10–12 m, bredd 6–8 m. En mindre lind med rundad krona och nickande 

årsskott. Bladen är små (ca 5 cm), skirt gröna med oregelbundet djupt sågad bladkant 

och utdragen bladspets. Blad i kombination med årsskott gör att denna lind kan påminna 

om en tätvuxen vårtbjörk! Mycket vacker och härdig lind som bryter sent och bär skir 

grönska som mot hösten färgas vackert i gula till lila höstfärger. Blommar sent och är 

därför, likt silverlinden, en viktig nektargiva under sensommaren. En värmegynnad men 

köldtålig liten lind som gör sig bäst i sol-halvskugga i friska och näringsrika jordar. Undvik 

täta och tunga leror. Lika vacker friväxande som hamlad.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Forts. TILIA Kvalitet Storlek

Tilia

 ’Pallida’ ’Greenspire’ ’Rancho’ tomentosa  ’Böhlje’ (’Erecta’) ’Euchlora’ ’Zwarte Linde’
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-platyphyllos, bohuslind

Zon I–IV (–V). Höjd 20–25 m, bredd 15–20 m. Stort volymskapande träd med brett 

pyramidal, senare rundad krona. Stora buckliga blad med hängande skuldror, dvs 

bladbasen hänger. Bladen drabbas ofta av bladlöss med honungsdagg som följd. 

Bohuslinden förökas med frö och får därför ett varierat växtsätt som gör den olämplig 

i alléer. Passar dock bra till knuthamling genom den grova grenbyggnaden. Även som 

solitär i parker. Är mer krävande vad gäller ståndorten än T. cordata. Kräver mer näring 

och fukt, både i marken och i luften och växer gärna på svalare platser än skogslinden.

häck 30-50

häck 50-80

ungträd co 150-200 

ungträd co 200-250 

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-platyphyllos ‘Rubra’, bohuslind

Zon I–IV. Höjd 18–22 m, bredd 12–15 m. Förädlad form av bohuslind som är något mindre 

än vanlig bohuslind. Karaktäriseras av upprättväxande huvudgrenar, men framförallt de 

karaktäristiskt orangeröda till mörkröda årsskotten. Bäst effekt ges på hamlade träd.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-platyphyllos ‘Örebro’, bohuslind

Zon I–IV (–V). Höjd 12–15 m, bredd 8–10 m. Förädlad form med svenskt ursprung. Starkt 

och smalt upprättväxande i början för att sedan få en brett konisk, något bullig form. 

Rikblommig, men kan ibland bilda stamskott. En av de mest vindtåliga lindarna som även 

anses ha lägre ståndortskrav än arten. En härdig lind med vackert växtsätt för parker och 

hårdgjord miljö.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-tomentosa, silverlind

Zon I–III. Höjd 15–20 (–25) m, bredd 10–12 (–15) m. Vacker silverskimrande lind som får 

en bred pyramidal krona med starkt upprätta huvudgrenar. De stora bladen är gröna 

på ovansidan och tätt silverhåriga på undersidan. Den täta behåringen ger ett effektivt 

skydd mot bladlusangrepp varför silverlinden aldrig får problem med honungsdagg! 

Blommar senare än vanlig lind med stora och starkt doftande blommor. Föredrar 

liksom de andra lindarna näringsrika, väldränerade jordar men är mer värmekrävande. 

Silverlinden är mycket tork- och värmetålig. Den absolut bästa linden för varma och torra 

stadsståndorter, i alléer eller som solitär.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

Forts. TILIA Kvalitet Storlek
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-tomentosa ‘Brabant’, silverlind

Zon I–II (–III). Höjd 20–25 m, bredd 12–15 m. Brett konisk krona och större tendens till 

genomgående stam. Kräver dock lik ren silverlind en god del uppbyggnadsbeskärning 

under unga år. Sort med tydligt silvervita bladundersidor. Gula höstfärger. 

Rekommenderas där enhetlighet eftersträvas såsom i alléer. Ståndort likt arten.

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

högstam 5x kl 30-35 

högstam 5x kl 35-40 

-sinensis, kinesisk toon – Ny i sortimentet!

Zon I-II. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Arten härstammar från sydöstra Asien och trivs i 

fuktiga och rika miljöer men kan trots det fungera som gatuträd där generösa växtbäddar 

erbjuds. Träd av arten har en god skuggtolerans, dock med följden av långsträckta träd 

som söker sig efter ljuset. Ett snabbväxande träd för den otålige, till platsen där sen 

bladutspring tillika djup sommarskugga önskas. Nytillväxten i maj/juni går i rodnande 

toner i bladspetsarna med mycket stora parbladiga blad som resultat. Både habitus och 

bladform är mycket lik gudaträdet (Ailanthus altissima) med skillnaden att Toona sinensis 

för det mesta saknar uddblad på sina parblad. Arten har inte påträffats som frösådd 

i Sverige än varför den ej torde vara lika invasiv som gudaträdet. En sista men viktig 

detalj är de ätbara bladskotten som i Kina uppskattas för deras tydliga ton av buljong, 

dessa äts med fördel förvällda. De flesta bilder som presenteras på nätet, när man söker 

efter Toona sinensis är på sorten ’Flamingo’ som har ett spektakulärt, rosa bladutspring. 

Skotten fryser ofta tillbaka vid kalla vintrar, men skjuter lätt nya skott nedifrån basen. Den 

lämpar sig därför bäst som ett flerstammigt solitärträd.

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

-’Columella’, hybridalm

Zon I–II (–III?). Höjd 12–15 (–20) m, bredd 3–5 m. Som ung smalt pelarformad hybrid, som 

äldre splittrar den upp sig något. Ett snabbväxande träd med snäva upprätta grenvinklar. 

Bladen är krusade, mörkt gröna och påminner mycket om dem hos U. glabra ’Exoniensis’. 

Ett smalkronigt träd väl lämpad för plantering i gatumiljöer, dock i väl tilltagna 

växtbäddar. ’Columella’ sägs vara den mot almsjuka mest resistenta sorten!

högstam 2x kl 10-12 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

högstam 4x kl 25-30 

Forts. TILIA Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

Kvalitet Storlek

TOONA

TiliaTilia

ULMUS
Almsläktet har länge hört till våra absolut populäraste stads och parkträd. 
Skälen till detta har bl a varit almens goda egenskaper att klara varierande 
ståndorter, att den är snabbvuxen och vindtålig. Almen är ett av våra 
ädla lövträd och föredrar näringsrika, fuktiga och kalkrika jordar i varma 
lägen. Almen är värmegynnad och tål torka bra. I ungdomen är den ganska 
skuggtålig, men kräver med åren mer ljus.

Idag är användningen av alm begränsad på grund av den härjande 
almsjukan. Sjukdomen orsakas av en svamp som sprids med den vedätande 
almsplintborren. Intensiv forskning bedrivs för att få fram resistenta almar 
och ett par sorter finns nu att tillgå. Vid intresse, kontakta oss för sorter och 
tillgång. 
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-x bodnantense ‘Charles Lamont’, hybridkejsarolvon

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–3 m. Frisk sort med större och mörkare rosa blommor än 

sorten ’Dawn’. I övrigt lik ’Dawn’.

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

-x bodnantense ‘Dawn’, hybridkejsarolvon

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–3 m. Medelstor buske med upprätta skott som med åren 

blir något överhängande. Lansettlika blad med tydlig nervatur och vinröd höstfärg. 

Blommar normalt i februari-mars, men ibland redan på hösten med rosavita, doftande 

blommor som är mörkare i knopp. Blommorna är samlade i täta klasar. Växer bra på 

vanlig trädgårdsjord som inte är extrem åt något håll. Föredrar fuktighetshållande jordar i 

sol-lätt skugga på varma, skyddade platser. Tål stadsmiljö. Vacker solitär. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär co/kl 100-125 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

solitär  4x kl 200-250 

-x burkwoodii, hybridolvon

Zon I–IV. Höjd 1–2 m, bredd 2–3 m. Vintergrön buske med ett upprätt till rundat, ganska 

öppet växtsätt i ungdomen. Äldre exemplar antar en mer luftig krona. Bladen är gröna, 

läderartade, glänsande glatta och delar av bladen får rödorange höstfärger. Blommar i 

maj med väldoftande, vita blommor i rundade blomställningar. Knopparna är rosa. Växer 

bäst på fuktiga, näringsrika, väldränerade jordar men klarar även något torra jordar i sol-

halvskugga. Klarar ett brett pH-intervall men föredrar en något sur jord. Som solitär eller 

i buskage. 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-x carlcephalum, bollolvon

Zon I–IV. Höjd 1,5 m, bredd 1,5–2 m. Upprätt till rundad, långsamt växande buske. Matt 

gröna blad med gul till orangeröd höstfärg. Vita blommor från rosa knoppar i stora, 

nästan bollformade blomställningar i maj. Behagligt doftande. Kan odlas på de flesta 

trädgårdsjordar, något torra till fuktiga. Rikblommande solitärbuske för trädgården eller 

mindre offentliga anläggningar.

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

-carlesii, luktolvon

Zon I–V. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Liten, skärmformad buske med utsökt, starkt 

doftande, blommor i maj. Knopparna är rosa, men slår ut i vitt och är samlade i 

halvklotformade blomställningar. Doften är så stark att det räcker med att plantera en 

buske per anläggning. Håriga, gröna blad som färgas i orange-vinrött-brunt om hösten, 

mycket dekorativt. Fuktig, näringsrik väldränerad jord i sol till halvskugga. Klarar även 

torrare jordar, men måste då placeras i halvskugga för att inte drabbas av ohyra. Klarar 

inte lika mycket värme som de ovanstående olvonen. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

-carlesii ‘Aurora’, luktolvon

Zon I–IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Liknar arten, men har mörkare, rosaröda knoppar 

och något rosatonade blommor. Ståndort likt arten.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

Kvalitet Storlek

VIBURNUM
Släktet innehåller flera odlingsvärda vårblommande buskar, några snarare 
vinterblommande. Lövfällande som vintergröna, flera med doftande 
blommor. Hos opulus, plicatum och sargentiityperna består blommorna 
ofta av ganska oansenliga blommor i mitten som är flankerade av stora, 
sterila blommor för att locka pollinatörer. Gemensamt för olvon är att de 
trivs bäst i fuktig, näringsrik jord och solhalvskugga. Passar som solitärer, 
i grupper eller i buskage. 
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-farreri, kejsarolvon

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 2–2,5 m. Upprättväxande, lövfällande buske som med åren 

får en mer överhängande form. Något ljusare bark än hos V. x bodnantense ’Dawn’. 

Barken flagnar i långa remsor. Rosa knoppar som slår ut i vitt från januari till april med 

den huvudsakliga blomningen i mars-april. Blommorna doftar härligt. Något torra till 

fuktiga jordar i sol-halvskugga. Växer bra i normal trädgårdsjord. Gärna skyddade lägen, 

solitär, i grupper eller i blandade buskplanteringar. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-furcatum, japanskt gaffelolvon

Zon I–II (–IV). Höjd 2,5–3 m, bredd 2–3 m. En ovanlig och exklusiv buske med ett brett 

och ganska öppet växtsätt. Bladen är äggrunda, tjocka, med tydlig nervatur och får en 

lätt rostfärg om hösten. Vita, flata blomställningar i maj. Kräver sur och fuktighetshållande 

jord i skyddade, skuggiga lägen. Ett måste i varje woodland. Mycket begränsad tillgång.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 

-x juddii, vårolvon

Zon I–IV. Höjd 1–2 m, bredd 1–2 m. Mindre, rundad buske med matt gröna, motsatta, 

ovala blad. Blommorna är rosa till vitrosa, starkt doftande och samlade i mellan 5 och 

10 cm rundade blomställningar. Blomning i april-maj. Fin som solitär eller i blandade 

buskplanteringar. Blommorna kan användas till snitt. Näringsrik, fuktig och väldränerad 

jord i halvskugga-skugga.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

-lantana, parkolvon

Zon I–VII. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–3 m. Livskraftig tätvuxen buske med många upprätta 

skott. Får med tiden en brett rundad form. Tjocka blad med gråludna undersidor. 

Blommar med vitgula blommor vars doft inte är särskilt behaglig. Blommorna är samlade 

i breda flata blomställningar i maj-juni. Riklig fruktsättning med först gula, senare ilsket 

röda och slutligen svarta frukter – mycket dekorativa! Trivs till skillnad från övriga olvon 

i torra jordar gärna med hög kalkhalt. Klarar inte våta jordar men trivs i stadens varma, 

torra klimat. Klarar vind och hård beskärning. Sol-halvskugga. Solitär eller i buskage i 

parker. Bra till lähäck.

busk co

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  3x kl 150-200 

solitär  4x kl 200-250 

-lentago, glansolvon – Ny i sortimentet!

Zon I–VI. Höjd 4–5 m, bredd 4–5 m. Vasformad buske med upprätt grenverk. Kan med 

tiden formas till ett litet träd. Glansolvonets blad är ovala och frodigt grönglänsande. Om 

hösten färgas de vackert orangeröda till vinröda färger. Blommar i juni med vita svagt 

doftande blommor arrangerade i välvda blomställningar. Frukten är ett ätligt blåsvart 

bär som är mycket omtyckt av fåglar. Äldre stammar flagnar i röda strimmor. Trivs bäst i 

frisk, närings- och mullrik jord. Sol till halvskugga, tål skuggigare lägen, men blir då något 

glesare.

busk co

solitär  3x kl 100-125 

-opulus ‘Compactum’, skogsolvon

Zon I–V. Höjd 1–1,5 m, bredd 2 m. Gamla exemplar kan bli ännu större. En kompaktväxande 

form av vanligt olvon med riklig fruktsättning. Blommar och sätter mycket frukt redan på 

unga plantor. Robust och anses friskare än fröförökat olvon. Det rundade växtsättet gör 

den till en utmärkt trädgårdssolitär.

co/kl 30-40 

-opulus fk toppmyra E, skogsolvon

Zon I–VI (VII). Höjd 2–3 m, bredd 2–3 m. Stor bredväxande buske med vackert formade 

blad som får höstfärger i rött och orange. Lysande grönvita blommor i stora, flata 

blomställningar under maj-juni. Röda vackra frukter från september som sitter kvar till 

jul. Trivs bäst i fuktig till våt, mullrik jord med mycket näring och kalk. Tål skuggiga lägen, 

men inte torka och värme. Bör planteras i något blåsiga lägen för att undvika svåra 

angrepp av skadedjur. Viktig landskapsväxt med många kvalitéer.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

-opulus ‘Nanum’, dvärgolvon

Zon I–V. Höjd 0,4–0,8 m, bredd 0,5–1 m. c/c 40–60 cm. En mycket kompakt dvärgform 

som sällan får blommor eller frukt. Får vacker höstfärg och passar som lägre häck på t ex 

kyrkogårdar eller som utfyllnad mellan andra buskar.

co/kl 25-30 

-opulus ‘Strömsund’ E, snöbollsbuske

Zon I–VI. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2 m. Stor, bredväxande buske med skogsolvonets vackra 

blad, men blommorna är fyllda, sterila och samlade i täta runda bollar. De nyutslagna 

bollarna är läckert limefärgade och bleknar sedan till rent vitt. Rikblommande och vacker 

som solitär som även passar i buskage och under större träd där de vita snöbollarna 

verkligen lyser. En sort som i allt väsentligt liknar ’Roseum’ men är härdigare och utvald 

för svenska förhållanden. 

busk co 3,5 l

busk co 5 l

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

Forts. VIBURNUM Kvalitet Storlek

Viburnum
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-plicatum, snöbollsbuske

Zon I–III. Höjd 1–2 m, bredd 2–3 m. Bredväxande till rundad buske med upprättväxande 

bågformade grenar på vilka de bolliknande vita blommorna sitter i små klasar. 

Blommorna slår ut i maj med blomning långt in i juni och är sterila varför inga frukter 

bildas. Busken får dock vackra höstfärger i vinrött till violett. Intressant buske som gör 

sig bäst som solitär mot en mörkare bakgrund eller i gräsmattan. Fuktiga, humus- och 

näringsrika jordar i sol till halvskugga, gärna med hög luftfuktighet. Tål inte torka.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-plicatum f. tomentosum ‘Kilimandjaro’, japanskt olvon – Ny i sortimentet!

Zon I–III. Höjd 2–2,5, bredd 1–1,5 m. Upprätt typ med pyramidalt växtsätt, dock med 

grenar i tydliga horisontella grenvånvingar. Blommor i cremévita täta klasar i maj. 

Ståndort som arten.

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-plicatum f. tomentosum ‘Mariesii’, japanskt olvon

Zon I–IV. Höjd 1–2 m, bredd 1,5–3 m. Bredväxande buske med horisontella grenvåningar 

och ett något rundat växtsätt. Mycket rikblommig med gräddvita platta blomställningar 

i maj-juni. Något senare blomning än arten, remonterar även villigt under hösten. Gröna 

blad med vinröd höstfärg. I augusti mognar de först röda, senare blåsvarta frukterna. 

Mycket vacker buske med kvalitéer under hela året. Solitär! Ståndort som arten. 

co/kl 30-40 

co/kl 40-50 

solitär  3x kl 80-100 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

-plicatum f. tomentosum ‘Nanum Semperflorens’ (syn. ’Watanabe’), japanskt 
olvon

Zon I–II. Höjd 1–1,5 m, bredd 1,5–3 m. En något lägre än sorten ’Mariesii’, men som blir 

nästan lika bred. Inte lika härdig, men en given solitär bland perenner eller mindre buskar 

i landets södra delar. Ståndort som arten.

co/kl 30-40 

-rhytidophyllum, rynkolvon

Zon I–III (–IV). Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Vintergrön storväxande buske med upprätta, 

ganska sparsamt förgrenade skott. Avlånga, rynkiga, mörkt gröna blad med tätt filthårig 

undersida som ger ett mycket karaktäristiskt utseende. Knopparna, som ansätts på 

hösten är brunt filthåriga och pryder busken vintern igenom. Blommar med vita blommor 

i täta, platta till något välvda blomställningar i maj-juni. Senare utvecklas de först röda, 

senare svarta bären som sitter i täta klasar. Rynkolvonet växer bäst i näringsrika, fuktiga 

jordar med högt pH i skyddade lägen från sol till skugga. Klarar även torka, stadsmiljö 

och djup skugga. En läcker solitär eller i buskage. 

co/kl 50-60 

co/kl 60-80 

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-175 

solitär  4x kl 175-200 

-sargentii ‘Onondaga’, blodolvon

Zon I–V (–VI). Höjd 2–4 m, bredd 1–1,5 m. Ganska smalt upprättväxande buske som 

slår ut med blodröda blad som senare bleknar till rödgrönt. Höstfärgen är vinröd. 

Blommorna består av en platt blomställning med fertila, oansenliga blommor och stora, 

vita iögonfallande randblommor för att locka pollinatörer. Blommorna är rosa i knopp 

men slår ut i vitt, mycket vackert till det rödgröna bladverket. Växer helst i näringsrik, 

fuktig jord i sol-halvskugga. Mycket odlingsvärd som solitär, dock begränsad tillgång på 

marknaden.

co/kl 40-50 

co/kl 50-60 
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TRÄD OCH BUSKAR

-florida ‘Alexandra’, rödbladigt prakttry

Zon I–II (–III). Höjd 1,2–1,6 m, bredd 1–1,6 m. Till en början upprätt växande buske som 

senare får bågböjda grenar. Rikblommande i maj-juni med mörkrosa klocklika blommor. 

Bladverket är purpurfärgat vilket skapar intressanta skiftningar i planteringar. Sorten bör 

dock ej överanvändas då det kan ge något dystert intryck. Den bästa rödbladiga typen 

utav de högre sorterna. 

busk co 3,5 l

-florida ‘Korea’ E, rosenprakttry

Zon I–III (–IV). Höjd 1,6–1,8 m, bredd 1,6 m. Tät sort med friskt grönt bladverk och bättre 

härdighet än övriga sorter. Blommar med karminröda till mörkt rosa blommor, i klasar om 

tre-fyra. Rikblommig sort som blommar redan som ung planta. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-200 

-middendorffiana, gulblommig prakttry

Zon I–III. Höjd 1,2, bredd 1,2 m. Skiljer sig markant från övriga prakttryn genom att 

bladen är spetsigare och skirt gröna och genom de gula, vida blomtrattarna. Ger ett 

frodigt och friskt intryck och trivs bäst i halvskuggiga fuktiga lägen. Mycket vacker som 

samplanteringsväxt eller i framkant av större buskar. Utmärkt som underplanteringsväxt 

under t ex prydnadsaplar eller andra luftiga, mindre till medelstora träd. 

busk co 3,5 l

-’Minuet’, dvärgrosenprakttry

Zon I–IV. Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,6–0,8 m. c/c 50–60 cm. En av de lägsta sorterna 

och har kommit att bli en av de mest planterade på senare år, inte minst p g a sin goda 

härdighet. Bladverket är något purpurfärgat och blommorna är rosa inuti och något 

mörkare på utsidan. Utmärkt som marktäckare eller i framkant av högre buskar. 

busk co 3,5 l

-’Red Prince’, trädgårdsprakttry

Zon I–III. Höjd 1,2–1,5 m, bredd 1,5 m. En av de bästa sorterna med de mörkaste röda 

blommorna (rent röda sorter finns ej), färgen bleks inte. Tätt rundat växtsätt.

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-200 

-’White Knight’, trädgårdsprakttry

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5–1,8 m. Upprätt och storväxt sort med rikligt med vita 

blommor i juni. Svag söt doft. Den bästa vita sorten här i Sverige. 

busk co 3,5 l

solitär  3x kl 100-125 

solitär  3x kl 125-150 

solitär  4x kl 150-200 

Kvalitet Storlek

Weigela

WEIGELA
Små och stora buskar med upprätt, senare överhängande växtsätt och rik 
blomning under lång tid. Blommorna är trattformade och oftast i starka 
varma färger under hela juni, remonterar sedan villigt under hösten. 
Tål hård beskärning och då de skärs ner helt infaller blomningen ofta i 
slutet av augusti. De motsatt sittande bladen är friskt och mörkt gröna. 
Föredrar  väldränerade näringsrika jordar men utvecklas väl på de flesta 
trädgårdsjordarna och klarar av stadsmiljö väl. Föredrar full sol men klarar 
sig bra i halvskugga. Alla sorter lämpar sig för buskage, grupplanteringar 
samt i friväxande häckar, de kan dock bli något kala nertill.



TRÄD OCH BUSKAR

-serrata, japansk zelkova 

Zon I–II (–III). höjd 10–15 m, bredd 6–10 m. Ett brett vasformigt träd med relativt små 

friskt gröna almlika blad som färgas vackert roströda till hösten. Zelkovans stammar 

är i ungdomen släta men flagnar på äldre individer i tunna sjok och lämnar dekorativa 

mönster på stammarna. Zelkovan är värmegynnad och får bäst utveckling i friska och 

näringsrika jordar i sol, men tolererar även viss skugga och har en god tolerans för torra 

och fattiga jordar varför den lämpar sig väl som gatuträd. Betänk dock storleken vid 

projektering.

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

-serrata Green Vase (‘Flekova’), japansk zelkova 

Zon I–III. Höjd 8–12 (–15) m, bredd 6–8 m. En vasformad selektion av den japanska 

zelkovan med tydligt genomgående stam och i ungdomen strikt upprätta grenar. Sorten 

breder med tiden ut sig något. Ett bra gatuträd där utrymme ges. Bättre lämpad som 

alléträd i jämförelse med arten där enformighet eftersträvas. Ståndort och användning i 

övrigt likt arten. 

högstam 3x kl 12-14 

högstam 3x kl 14-16 

högstam 3x kl 16-18 

högstam 4x kl 18-20 

högstam 4x kl 20-25 

Kvalitet Storlek

ZELKOVA
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