
WOODLAND – SURJORD

Papegojbuske – Parrotia persica

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.

Snödroppsträd- Halesia carolina

Fint prydnadsvärde med sina speciella klockformade blommor som hänger i klasar, 
blommar på fjolårsskotten i maj.  Äldre träd blommar överdådigt. Bladen är äggrunda 
och friskt gröna, får på hösten en vacker höstfärg. Snödroppsträdet bildar en spretig 
buske-flerstammigt träd. Trivs bäst på skyddad plats. Fin som solitär eller i rabatter. 
3-5 meter. Gul höstfärg

Koreansk Blomsterkorneller – Cornus kousa

En bredväxande, stor buske som blommar med sina högblad i juni och får en vacker,
röd höstfärg.

Kalmia: Kalmia latifolia:Ovanlig, vintergrön liten buske med stora, klockformade, rosa 
blommor i juni-juli. Surjordsväxt som trivs på en skyddad och solig plats. Vintertäckes
.

Konvaljbuske: Clethra alnifolia, Pink Spires, Sixteen candles. Augusti-september, 
doft, pollinerare

Rhododendron Wine and Roses

Rikblommande rododendron med lågt, kompakt växtsätt och läderartade, mörkgröna 
blad med dekorativt vinröd undersida. Blir ungefär lika bred som hög. Sorten får 
läckra, intensivt rosa blommor. Blommorna lockar till sig våra pollinatörer. Har ett 
stort prydnadsvärde under lång tid tack vare sina vackra, tvåfärgade vintergröna 
blad.

Treblad- Trillium grandiflorum, 30 cm, vit

Purpurtreblad: Trillium erectum – doftar våt hund, 30cm, 

Convallaria majalis och Rosea - giftig

Grönliljan - Zigadenus elegans, grönlilja är en mycket vacker speciell växt. Den får 
eleganta, grågröna blad som bildar gräsaktiga tuvor. Blommorna är stjärnformade 
och grönvita och bärs upp av höga, grålila, förgrenade stänglar. Den blir 30-40cm 
hög. Grönliljan blommar i juli−augusti och vill ha en solig till halvskuggig växtplats. 
Jorden bör vara mullrik, väldränerad och gärna något kalkhaltig.  Kombinera gärna 
med vårlök, treblad och ormbunkar. Giftig



ÄTBART

Tranbär: Vaccinium oxycoccos, De mognar först i oktober-november. Lite av den 
kärva smaken försvinner efter den första köldknäppen. Plantorna blommar i maj-juni, 
växer horisontellt på fuktigare marker som myrar och mossar över hela landet och 
kan bli upp till en meter långa. Bären ser ut som röda små pärlor, inte helt olika 
lingon. Bladen är gröna även på vintern.

Allåkerbär

Lingon: Vaccinium vitis-idaea

POLLINERARFAVORITER

Buddleja 'Flower Power'. Blommorna är först blålila med orange mitt men sedan 
händer det saker: blommorna ändrar färg till orange!

Fjärilsbusken, buddlejan, blommar från juli och vidare till september. Denna sort blir 
ganska stor, upp till 1,5 meter - 2 meter hög. Den kan också odlas i en stor kruka, 
men krukan bör då förvaras frostfritt

Salix Curly locks – en mer spännande sälg en vanliga Kilmarnocken. Tidig blomning 
till glädje för bina.

Mt Aso – rosablommande – leverans vecka 17

Isop – sallader och soppor, kantväxt, lägre häck

Himmelsspira – vackert blått hav, blommar juli-september, i skyddat läge längre. 

Malva – ätbar perenn

VÅRA FAVORITER

Itohpioner – enmetersregel, rosjord, benmjöl, Bergormrot: Bistorta affinis ”Darjeeling 
Red”

Välj en plats i lätt skugga, för mycket sol gör att blomningen går över mycket fort. 
Läget bör vara vindskyddat och marken väldränerad. En buskpion avskyr stående 
väta.

Plantera din buskpion i genomgrävd jord som förbättrats med barkmull och lite 
kogödsel från påse. Sätt gärna plantan lite snett, ca 45 graders lutning mot solen, så 
bildas det fler knoppar snabbare. Behåll fuktigheten i marken genom att täcka den 
med täckbark. Gödsla försiktigt efter blomningen.

Gillenia – Trebladsspira – vackra höstfärger

Buskpion/Trädpioner –Paeonia suffruticosa 

Rönnsumak: Rhus Tiger Eyes, Rosenbräcka: Saxifraga Clarerence Elliot


