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På framsidan:
91800 Broccoli ’Miranda’  sid 46.
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*Fri frakt gäller vid beställning av enbart fröer till ett värde  
av 400 kr eller mer. Gäller leveranser inom Sverige.

 För blomsterväxter anges blomtid 
och för köksväxter anges skördetid. 
Observera att tiden kan variera något 
beroende på var i landet man bor.

 Höjd i cm (om ej annat anges)

 Sol. Växten vill stå i soligt läge större 
delen av dagen.

 Halvskugga. Växten passar för lägen 
med omväxlande sol och skugga.

 Helskugga. Växten utvecklas bäst i 
huvudsakligen skuggiga lägen.

 Såtid. Anger när fröerna bör sås.

� �-*/$�ѵ��)1- "(ޔ�$.)$)"�*(�#0-�'ÿ)"�
tid fröerna normalt behöver för att gro 
(exkl. kylperiod).

 Anger växtens härdighet.  
Se zonkarta för Sverige på sid. 354.

 Lägsta garanterad portionsmängd, 
anges i antal frö eller kvm som 
portionen räcker till. Portionen kan 
innehålla mer frö än angivet  beroende 
på tillgång.

�� =-$"# /ѵ��//ҊѶ�/1ÿҊ� '' -ޕ� -ÿ-$"ѵ

 Eko. Ekologiska fröer för hälsa och 
miljö.

 Kulturarv. Riktigt gamla, odlingsvärda 
sorter.

 Sorter som premierats med  
Fleuroselect Guldmedalj.

Teckenförklaring

FRI
FRAKT

Vid fröorder över  
400 kr* 

80154 Lila Kolibrimynta
’Heather Queen’ sid. 100.



Specialsortiment

KULTURARV
Bevara den biologiska mångfalden

Att bevara den biologiska mångfalden är en förutsättning 
för vår framtid. Endast ursprungsförädlade sorter är 
möjliga att bevara för framtiden. Dagens högförädlade 
hybrider har många goda egenskaper, men överlever 
endast under en kortare period. 

�ť-��//� )�)4//*1ü3/�.&��!ÿ�&'��ޔ$.. -$)" )���0/'0-�-1�
hos oss krävs dokumentation på att sorten är minst ett 
halvt sekel gammal och fortfarande har bibehållna goda 
egenskaper vad gäller odling, avkastning, smak och 
#ÿ''��-# /ѵ�� ޕ� ./���1�1ÿ-��&0'/0-�-1..*-/ -�ü-�($)./�
рпп�ÿ-�"�('��*�#�1$��)" -��''/$��)ü-�.*-/ )�!ť-./ޔ�)).�
dokumenterad.

�'�)��+-4�)��.1ü3/ -)��. -�&'��ޔ$.. -$)".&-�1 )��
lite annorlunda ut. Dokumentation krävs på att  sorten/
arten är tillräckligt gammal eller oförädlad samt att den 
vad gäller odling och utseende står sig väl i konkurrensen 
med dagens nyförädlade sorter.

EKO
Ekologiska fröer för hälsa och miljö

Ekologisk odling handlar om att tänka långsiktigt och ta 
1�-��+ÿ�%*-� ).�- .0-. -ѵ���)�/�'�-�*ȅ��*(�#ÿ''��-�*�'$)"�
och att göra så små fotavtryck som möjligt i miljön. Vårt 
speciella sortiment av ekologiska fröer är framtaget för 
att värna om hälsa och miljö och fröerna är godkända för 
ekologisk odling.

Vår kvalitetsmärkning Eko kräver:

•  att jorden som växterna odlas och skördas på är helt 
!-$�!-ÿ)���ޔ$/-$ ''��� &ü(+)$)".( � 'Ѷ

•  att växterna hanteras manuellt både vad gäller sådd, 
skörd och ogräsbekämpning,

ғ�� �//�$)"����ޔ$/-$ ''��� &ü(+)$)".( � '� '' -��)�-�
 kemikalier använts i fröproduktionen.

Våra Ekofröer är samtliga godkända enligt 
EU:s förordningar om ekologisk produktion.
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C

	ë''�0/&$&� ƚ -��&*Ȏ�*�#��0'/0-�-1..4(�*' -)��$�1ë-/�
.*-/$( )/ǹ

;©Wǹ�ȪWºSF�
PZǰǺǻWȜǶǾ�

'JYǪțȬSǯǳȪJS�0ǻǰǺǼWFǶǾ��
LJǶ�ǾǮ�LȜǲǱF�XȢǶǺȥW�ǷTȩ�MǧǶ�

GNǨǪǭ©QǰNǺ�XǮǳȜ�ȪTIǧ�ȥǫJȡXȫǧǵȥW�
[Fȧ�Ȫ¨QǰJȦ�ȢIǰǯȡL��XȫºWȧ���

XǲFȬ�ȢHǬ�ǭ©QǰǩFWǬǪǺ�

Prydnadspumpa
F1 ’Goosebumps’

96485 C

Broccoli
’Miranda’

91800

B



Kvalitetsfröer

Kvalitet – ett välvuxet begrepp  
hos Impecta Fröhandel 
När vi pratar om kvalitet på Impecta Fröhandel menar vi inte 
 bara produkterna utan hela processen runt fröhanteringen. 
Det betyder att kvalitetsarbetet genomsyrar företaget. 

�$�*�'�-Ѷ��*ȅ�-�*�#�.(�&�-� 
�ȅ -.*(�1$�#�-�# '��& �%�)�!-ÿ)�0-1�'�*�#�+-*1*�'$)"�/$''�+��&)$)"Ѷ�*-� -�
och försäljning hemma i Julita i Sörmland, kommer vi väldigt nära våra 
produkter. Vi får en känsla för vad som fungerar. På Impecta provodlar vi till 
exempel alla grönsaker vi säljer och provsmakar själva skörden. 

Våra fröer grotestas regelbundet. På så sätt är våra kunder garanterade 
att fröerna håller den utlovade grobarheten. Ett viktigt kännetecken för 
&1�'$/ /.!-ť -�ü-�%0./�� )�#ť"��"-*��-# / )ѵ�� )�'$"" -�*ȅ��'ÿ)"/�ť1 -�
riktvärdena i våra grotester. Vi genomför egna kvalitetskontroller på nya 
produkter genom egen provodling. På Impecta kontrollerar vi även att 
!-ť -)���-�1ÿ-/�.*-/$( )/�"ÿ$�.()ޔ�(*.�//�*�'��+ÿ�1ÿ-��)*-�'$"���- ��"-�� -ѵ�
Vissa sorter kan odlas långt upp i norra Sverige, ända upp i zon VII och VIII. 
Sorter som inte platsar i vårt nordiska klimat gallras bort direkt. 

Noga utvalt med särart och kvalitet
Under benämningen Kulturarv bevarar vi gamla sorter som har bibehållit 
sina goda egenskaper vad gäller odling, skörd, smak och hållbarhet. Här 
1*��"(ÿ)�.((ޔ�)'$"��.*-/ -�.*(�1$��). -�ü-�.ü-.&$'/�1ü-����//�*�'�ѵ��ÿ-�
omsorg om miljön märks bland annat i vårt sortiment av ekologiska fröer till 
kryddor och grönsaker – Eko. Ekologiska fröer har länge varit en viktig del 
�1�1ÿ-/�.*-/$( )/�*�#�1$�ü-� &*��- ޔ$/- � � )'$"/���Ҋ&-�1ѵ�� /�$)) �ü-�/$''�
exempel att våra Eko-fröer är godkända för ekologisk odling. 

Skillnad genom kunskap och engagemang
Impecta Fröhandel har levererat kvalitetsfröer sedan 1975. Genom åren 
har vi byggt upp en erfarenhet och kunskap som få fröföretag kan matcha. 
�ȅ -.*(�1$�#�-�# '��& �%�)�!-ÿ)�0-1�'�*�#�+-*1*�'$)"�/$''�+��&)$)"Ѷ�*-� -�
och försäljning kommer vi väldigt nära våra produkter. Vi får en känsla för 
vad som fungerar. Det gör att vi kan ge råd och tips om alla våra produkter. 
�ť-�*..�#�)�'�-�� /�*(��//�/���).1�-ѵ��ÿ-ޔ*.*'ޔ��ü-� )& 'ѵ��$�!*&0. -�-��''/$��
på kvalitet – i alla led.

90710 Märgärt
’Champion of England’ sid 88.

Impecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Bladmynta

95852
B

Blomstertobak
F1 ’Saratoga’

86122 D

Impecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Blomsterkörvel’White Lace’

89230

C

SquashF1 ’Sunstripe’

97553
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EN SMAKSAK

Ett urval av våra frönyheter 2021

�'��(4)/��ҁ�-  )��0Ȃ' �ҁѵ Stora, gröna blad med mycket smak 
av ostasiatisk karaktär, liknande en blandning av koriander, 
 citron och curry. Blad skördas späda för färskkonsumtion. 
 Används även till sushi och som dekoration. Bildar halvstora 
buskar som även är vackra i blomsterrabatter.

�-/)-�шфчфс� .$�ѵ�шп

Perilla frutescens var. crispa

�+ )�/�ҁ�*)./-0 03�� ��$-*ޕ�4ҁѵ Från 1866. I folkmun även 
kallad monsterspenaten. Mycket stora, mörkgröna, smakrika blad 
( ��'ü"- �*3�'.4- #�'/ѵ��'�� )�.&ť-��.� ȅ -#�)�� '' -�!0''/�0/1ü3/��
på upp till 60 cm breda plantor. Tidig sort, lämplig för odling under 
hela säsongen, även till höstsådd som ger tidig skörd följande vår.

�-/)-�шхсфр� .$�ѵ�цц

Spinacia oleracea 

�-*��*'$��р�ҁ	$-5$�ҁѵ��-*��*'$��ü-�#010�.&*// )�� '��(ޔ�$�"$.�-Ѷ�
'ÿ)"./%ü'&$"���0& // -ѵ��*-/.ü// -�.ü//��.$�*.&*//�1�- ȅ -�(�)�
skördar hela hösten. Söt och mild kålsmak, där även de vitamin-
-$&��./%ü'&�-)��*�#��'�� )�"ť-�.$"�2$�/(ޔ�*&Ѷ�ÿ)"&*&�(ѵ(ѵ

�-/)-�шрчсу� .$�ѵ�ух

Brassica oleracea (Italica-gruppen)

�-*��*'$�ҁ�$-�)��ҁѵ Dekorativ lilafärgad broccoli av calabresetyp. 
En spännande och mer ovanlig sort, väl värd sin plats i köksträd-
"ÿ-� )ѵ��$'��-�(ÿ)"��.$�*.&*//� ȅ -�#010�.&ť-�ѵ��+-ť��*�#�
smakrik, utmärkt även för infrysning.

�-/)-�шрчпп� .$�ѵ�ух

Brassica oleracea (Italica-gruppen)
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BLADRIKEDOM


.� -"..�''�/�ҁ� ��
� � -"ҁѵ Små, välformade huvuden med grön 
&ü-)��*�#�4// -�'���.*(�.&$ȅ�-�(*/�(ť-&-ť//ѵ��$'��.(�&�( ��
god krispighet. Lättodlad och dekorativ i sallader. Tidig och väl 
lämpad för det nordiska klimatet.

�-/)-�шффрп� .$�ѵ�цп

Lactuca sativa (Capitata-gruppen)

�'*�&.�''�/�ҁ��.��-�ҁѵ Mörkt roströda, glänsande blad med 
grön innerkärna. Välmatade huvuden med rikligt av dekorativa 
*�#�(�/$"�� &'ť1.�'��ѵ��*/./ÿ)�.&-�ȅ$"�*�#�/��&.�(�.�''�/�!ť-�
nordiskt klimat som går sent i blom.

�-/)-�шфхчт� .$�ѵ�цр

Lactuca sativa (Crispa-gruppen)

�$)$+'*�&.�''�/�ҁ���4���&' �!ҁѵ Mycket kompakt och tätvuxen, 
friskt grön eklövssallat. Goda och dekorativa blad som med för-
� '�.&ť-��.�.+ü��� ȅ -#�)��# '��.*((�- )ѵ��/.ť&/�/$''�.�''�� -Ѷ�
smörgåsar och garnering. Mycket lättodlad med lång skördetid.

�-/)-�шцфчр� .$�ѵ�цп

Lactuca sativa (Crispa-gruppen)

�$)�.�''�/�ҁ�*- '' ).�#'0..ҁѵ Från 1793. Cossallat, Romansallat. 
	�'1.'0/)�Ѷ�1ü'�4""���*�"$+.$-&�)Ѷޔ��  )�(��#010#)�%ü''�&ü-(�ѵ�
Ljusgröna, rödmarmorerade blad som även kan skördas späda 
som plocksallat. Tålig sallat som även tolererar något varmare 
lägen.

�-/)-�шфхст� .$�ѵ�хш

Lactuca sativa (Romana-gruppen) 
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Ett urval av våra frönyheter 2021

NÄRINGSRIKA KLASSIKER

�*((�-(*-*/��р�ҁ�0�4+-$)� ҁѵ Raka, ca 20 cm långa, dekora-
tiva rötter i varmt rödorange med ljus märg. Krispigt goda och 
söta. Odlas och skördas med fördel för att ätas färska direkt ur 
landet, som snacks eller som råkost i sallad.

�-/)-�штшцс� .$�ѵ�фч

Daucus carota

�/ť-&*&�ť)��ҁ�54�	*0. 2$! ҁѵ Från 1855. Trådfri gourmetböna. 
Rikligt med gröna, långsmala, ca 20-25 cm, baljor med ca 8 grön-
vita bönor i. Späda baljor skördas och används som brytbönor. 
Fullmogna baljor spritas, torkas och används som kokbönor. 
�-�ȅ$"1ü3�)� �.*-/�( ��(4�& /�"*���1&�./)$)"ѵ��$/�'*((�)� ѵ

�-/)-�шпхшу� .$�ѵ�тх

Phaseolus vulgaris (Kokböna-gruppen) 

�ü-"ü-/�ҁ�#�(+$*)�*!��)"'�)�ҁѵ Från 1890. Hög. Mycket 
&-�ȅ$"1ü3�)� �( ��./*-�Ѷ�1ü'(�/�� ���'%*-�( �����чҊрп�ü-/*-�
i varje. Späda baljor äts hela medan fullmatade baljor spritas 
*�#�ü-/*-)��&*&�.�'ü//�.*(�/$''� #ť-�/$''�&ť//Ѷޔ�.&�(ѵ(ѵ��4�& /�
rikgivande och bra fryssort.

�-/)-�шпцрп� .$�ѵ�чч

Pisum sativum (Märgärt-gruppen) 

�ü-"ü-/�ҁ�-$/$.#��*)� -ҁѵ Från 1890. Medelhög. Vitblommande 
sort med välmatade baljor, ca 7-8 ärtor i varje. Späda baljor äts 
hela medan fullmatade spritas och kokas lätt. De söta ärtorna 
används i sallad, pastarätter eller som tillbehör. Utmärkt för 
infrysning.

�-/)-�шпцрс� .$�ѵ�чч

Pisum sativum (Märgärt-gruppen) 

�*+(�%.�ҁ� �-���2ҁѵ Popcornmajs. Söta, knubbiga kolvar med 
delad topp, ca 15 cm långa. Mycket ljust cremegula, ovala korn, 
utmärkta att poppa till fredagsmyset. Kolvarna kan även kokas och 
ätas hela som vanlig sockermajs. Rikgivande, mörkstammiga plan-
tor, även vacker som prydnadsväxt i samplanteringar och rabatter.

�-/)-�штусп� .$�ѵ�фу

Zea mays (Microsperma-gruppen) 
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HEMODLAT – JA TACK!

��+-$&���р�ҁ�*)! //$ҁѵ Minipaprika. Charmerande små, lätt 
koniska frukter, ca 4 cm långa. Brokig färgskala från grönt och 
vitstrimmigt till chokladbrunt och creme som övergår till djuprött 
vid full mognad. Rikgivande med ett buskigt växtsätt. För växthus 
eller i krukor och lådor på varmt uteläge.

�-/)-�шуршс� .$�ѵ�фш

Capsicum annuum (Paprika-gruppen)

�*(�/��р�ҁ��0)�ҁѵ Klassisk tomat med klarröda, runda, något 
�($)�- �/*(�/ -�+ÿ����шп�"-�(ѵ��4�& /�.(���)ޔ�� �(&$-&�'�).�
mellan sötma och syra och en lätt krämighet. Rikgivande med klasar 
( �����рп�!-0&/ -�+ÿ�1�-% ѵ��-��.%0&�*(.- .$./ ).ѵ��-�ȅ!0''/�1ü3/.ü//�
för växthus och friland på skyddade och varma lägen. Uppbindes.

�-/)-�шхцфс� .$�ѵ�чп

Solanum lycopersicum

�ť-.�ü-./*(�/��р�ҁ�*'�2$)ҁѵ Högproducerande med mängder 
av solgula, runda, små tomater, ca 25 gram, på stora knippen. 
��ȅ$"/Ѷ�'%0."0'/�!-0&/&ť//�( ��/4�'$"�.ť/(��*�#� )�.(�&��1�
�#*)0)"ѵ��*��(*/./ÿ)�.&-�ȅ�(*/�.%0&�*(�-ѵ���)�*�'�.�$�1ü3/#0.�
eller på varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шцпсу� .$�ѵ�чт

Solanum lycopersicum

�ť-.�ü-./*(�/�ҁ� -�)���� �ҁѵ��0.&/*(�1���-)�.&ťޔ�� �(/�
-0)��Ѷ�-ť���.(ÿ/*(�/ -Ѷ����рп�"-�(Ѷ�( ��.�ȅ$"Ѷ�.ť/�.(�&�+ÿ�
korta klasar. Kompakt, upprättväxande växtsätt för krukor, lådor 
och friland i varma, skyddade lägen. Stödjes vid behov.

�-/)-�шцрту� .$�ѵ�чф

Solanum lycopersicum

�0� -"$)��р�ҁ�-  )��)$"#/ҁѵ Tidig, originell aubergin med långa, 
15-20 cm, smala, ljusgröna frukter. Vitt, sprött, välsmakande 
fruktkött. Används främst i medelhavsköket. Stadiga, upprätta 
plantor med lång skördetid.

�-/)-�шцшцр� .$�ѵ�тт

Solanum melongena
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RANKANDE FRUKTER 

��// )( '*)�ҁ�-�)" "'*ҁѵ Gröna, något avlånga frukter med 
'%0.��./-$((*-�*�#�.�ȅ$"/Ѷ�.ť//Ѷ�+ -.$&**-�)" �!-0&/&ť//ѵ�
 Normalvikt på ca 2-4 kg, kan bli upp till 10 kg i riktigt gynnsamma 
för hållanden. Värmekrävande och odlas bäst i växthus eller 
varmbänk.

�-/)-�штхрс� .$�ѵ�фх

Citrullus lanatus

�-$ )/�'$.&�� '*)��р�ҁ�-*'$ޔ�ҁѵ Dosakai. En exotisk melon från 
sydöstra Asien. Avlånga, gula frukter på ca 500-900 gram med 
gröna och bruna strimmor. Vitt, fast fruktkött med en tydlig smak 
av gurka och citron. Används till inläggningar, indiska grönsaks-
grytor m.m. Kan lagras 2-4 månader.

�-/)-�шрстп� .$�ѵ�фх

Cucumis melo (Conomon-gruppen)

�'�)""0-&���р�ҁ�0+ -$)�ҁѵ Partenokarp (självbefruktande). 
�ť-&/�"-ť)�Ѷ�&-$.+$"��*�#�.�ȅ$"��!-0&/ -�!ť-�!ü-.&&*).0(/$*)�*�#�
inläggning. Slätskaliga frukter med få taggar, skördas ca 12-14 cm 
långa. Högavkastande och sjukdomsresistent sort som ger bra 
skörd utomhus även vid lägre sommartemperaturer.

�-/)-�шрфцп� .$�ѵ�ут

Cucumis sativus (Slanggurka-gruppen)

�-4�)��.+0(+���р�ҁ�**. �0(+.ҁѵ�	�''*2  )+0(+�ѵ��%0+/�
orange, lätt ovala pumpor, ca 3-6 kg, med tydliga gröna knottror, 
likt vårtor, på skalet. Perfekt höstdekoration som den är eller 
&�-1���/$''�-*'$"��&�/ //ѵ��-0&/&ť- -0"ޔ�)��)1ü)��.�.*(�1�)'$"�
matpumpa. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхучф� .$�ѵ�ху

Cucurbita pepo (Prydnadspumpa-gruppen)
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LÖN FÖR MÖDAN

�,0�.#��р�ҁ�  .#�ҁѵ Zucchini med mörkgröna, släta och cylindriska frukter. Välsmakande, vitt, fast fruktkött. Tidig, snabbväxande 
och rikgivande med lång skördetid och ett näst intill taggfritt bladverk. Används färsk i sallader, grillad eller i ugnsrätter. Även 
 blommorna är ätliga. Buskigt och kompakt växtsätt utan rankor, lämplig för odling i lådor, pallkrage och på friland. En av de allra 
bästa sorterna för hobbyodling.

�-/)-�шхфпр� .$�ѵ�цш

Cucurbita pepo (Zucchini-gruppen)

�,0�.#�ҁ*)"��#$/ �!-*(��$�$'4ҁѵ Zucchini med ljust 
grönvita, släta frukter. Milt och välsmakande, vitt fruktkött. 
Buskigt,  kompakt växtsätt utan rankor, även lämplig för låd-
odling.  Används färsk i sallader, grillad eller i ugnsrätter. Även 
 blommorna är ätliga och goda att t.ex. fritera med fyllning.

�-/)-�шхфуп� .$�ѵ�цш

Cucurbita pepo (Zucchini-gruppen)

�,0�.#��р�ҁ�0)./-$+ ҁѵ Zucchini med gyllengula, släta och raka 
frukter med ljusa strimmor. Vitt, fast och välsmakande kött till 
råkost, grillad eller i grytor m.m. Även blommorna är ätliga. 
Mycket rikgivande med buskigt växtsätt för lådor, pallkragar och 
friland. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шцффт� .$�ѵ�цш

Cucurbita pepo (Zucchini-gruppen)
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PIKANTA SMAKSÄTTARE

�ü-+ ++�-�ҁ (*)��-*+ҁѵ Citrongula, ca 7-10 cm långsmala 
 frukter med en explosiv hetta och lätt sötma med en hint av 
citrus. Höga, välgrenande plantor med god avkastning.  
15 000-30 000 Scoville.

�-/)-�тпссц� .$�ѵ�срп

Capsicum baccatum

	�1�))�+ ++�-�ҁ�-0$/4��0'��)*ҁѵ Vackra, långa, smala, mycket 
rynkiga frukter. Mognar från ljust gröna till varmt klarröda. Fruk-
tig smak med tydlig hetta. En välsmakande krydda i såser, grytor 
(ѵ(ѵ��ü'"- )�)� Ѷ�&-�ȅ$"1ü3�)� �+'�)/*-�.*(�"ÿ-�0/(ü-&/��//�
odla i krukor. 100 000 Scoville.

�-/)-�ттшхф� .$�ѵ�срп

Capsicum chinense

�$/-*)( '$..�ҁ��)��-$)�ҁѵ Hjärtansfröjd. Klassisk örtkrydda med 
 )�(�-&�)/��*ȅ�*�#�.(�&��1�(�)��-$)ѵ��$)�(�-&/ü�&�- �( ��
utbredande växtsätt lämplig även som fyllig kantväxt i lådor och 
krukor. Färska och torkade blad används som dekoration samt i 
�*�Ҋ&.ޔ#�&4�&'$)"-ü// -Ѷ�/$''�� .. -/Ѷ�/ �(ѵ(ѵ

�-/)-�тпсфф� .$�ѵ�сру

Melissa officinalis

�&-$/./�" / .�ҁ�-*+.#*/ҁѵ Lakritsört. Stadiga, gröna små 
�0.&��"$&$ޕ)ޔ�� �(-��'���.*(�#�-� )�$)/ ).$1��*ȅ�*�#�.(�&��1�
.ť/'�&-$/.ѵ��&ť-���.+ü����'��&1$./�-� ȅ -#�)��*�#��)1ü)��.*(�
smaksättning av te, drinkar och desserter eller ät direkt istället 
för godis. Odlas i krukor eller på varmt, skyddat uteläge.

�-/)-�трфст� .$�ѵ�сср

Tagetes filifolia
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NEKTAR OCH NÄRING

$'���*'$�-$(4)/��ҁ	 �/# -��0  )ҁѵ En högre kolibrimynta med 
'0ȅ$"��.+$-*-�/ü�&/���1��%0+/�-*.���'*(.+$-*-ѵ��-*(�/$.&/�(4)/�-
�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��*(+�&/�*�#�./��$"�!ť-�-���// -Ѷ�&-0&*-�*�#�
lådor. Mycket bra dragväxt för pollinerande insekter som fjärilar, 
bin och humlor. Perenn som blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфу� .$�ѵ�рпп

Agastache cana

��)�-$ .�'1$��ҁ�)� '*/ҁѵ Lavendelrosa blommor med vinröda 
stödblad på höga spiror. Silverludet bladverk med aromatisk 
�*ȅ�1$��� -ť-$)"ѵ��1�)'$"Ѷ�/*-&/ÿ'$"�.�'1$��!ť-�-���// )Ѷ�.*(���&-
grunds- eller centrumväxt. Bra dragväxt för pollinerande fjärilar, 
humlor och bin.

�-/)-�чцрпп� .$�ѵ�рчч

Salvia canariensis

��'.�(�0'�$) ѵ Klargula, små stjärnformade blommor på långa, 
.&$-��./ü)"'�-ѵ��0�&0' )/�( ��/0))���'��./%ü'&�-�1�-.�1ü3/.�ȅ�
traditionellt använts mot mindre blessyrer och brännsår. Syd-
afrikansk släkting till läkeväxten Aloe vera.

�-/)-�рппхп� .$�ѵ�ршх

Bulbine frutescens

�$/&'ť1 -ѵ Runda, vita blomhuvuden över ett frodigt, friskt blad-
1 -&ѵ��ü'&ü)��*�#� Ȃ &/$1Ѷ�&1ü1 3ޔ -�)� �"-ť)"ť�.'$)".1ü3/ѵ�
Dragväxt som även lockar pollinerande insekter till trädgården.

�-/)-�цчшпр� .$�ѵ�рчш

Trifolium repens
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LÅNGVARIG VÄNSKAP

�0. ).&ť)�ѵ Den folkkära, vildväxande tusenskönan med 
enkla, vita blommor på höga stjälkar över tåliga, frodigt gröna 
bladrosetter. Självförökar sig lätt. Förekommer på betesmarker, i 
gräsmattor och parker.

�-/)-�цпчпп� .$�ѵ�стт

Bellis perennis

��./ ''�&' %���р�ҁ��-'4�$-���#$/ ҁѵ Krispigt vita blommor på 
buskiga och täta plantor. Snabbväxande och rikblommande för 
rabatt och större lådor. Härdig perenn som blommar första året 
vid tidig sådd.

�-/)-�хпупу� .$�ѵ�стп

Aquilegia x cultorum

��-+�/ -&'*�&���р�ҁ��+$�*��'0 ҁѵ Djupt himmelsblå klock-
blommor över det mattbildande bladverket. Rikblommande för 
stenparti och rabatt. Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпшпс� .$�ѵ�сту

Campanula carpatica

�/ )&4)� '�ҁ��-1 ' // ��#$/ ҁѵ Balsammynta. Dekorativ föräd-
ling av hälsoörten. Små, rent vita klockblommor på stadiga stjäl-
&�-�ť1 -� //�!-$.&/�"-ť)/Ѷ�&-4��$"/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��++.&�//���$�
stenparti och rabatter. Även utmärkt i krukor och lådor. Blommar 
första året vid tidig sådd.

�-/)-�хрфтх� .$�ѵ�стц

Clinopodium nepeta

�4')�-1ѵ Marktäckande och tuvbildande, mjuka kuddar med 
.(ÿѶ�1$/�Ѷ�./%ü-)!*-(�� ��'*((*-�*�#�'ÿ"/Ѷޔ�)/��'��1 -&ѵ��-�(+-
tåliga och mycket låga plantor som kan planteras i stengångar, 
murar och stenpartier eller som mossliknande inslag i Japan-
inspirerade trädgårdar.

�-/)-�хфсцп� .$�ѵ�схт

Sagina revelieri

�0(ü).&��$(%�)ѵ��ü'�*ȅ�)� Ѷ� 3/-��./*-�'*(($"�/$(%�)�( ��
purpurvioletta blomspiror. Mycket tät och marktäckande perenn 
som lockar pollinerande bin och humlor till trädgården. Utmärkt 
som trampväxt, i stenparti och andra soliga växtlägen.

�-/)-�хфшшф� .$�ѵ�схц

Thymus comosus
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PRICKEN ÖVER I

� /0)$���р�ҁ�*/��/�-���-&��$*' /ҁѵ Generöst med blommor i 
�.&$ȅ�)� �'$'��/$''�(ť-&/�� -$. Ѷ�1�-% ��'*((��( �� )�0)$&�/ �&-
)$)"��1�1$/��+-$�&�-�*��üޕ�#&�-Ѷ�.*(�!-�(/-ü� -�*'$&��(4�& /�
 beroende på temperatur och läge. Stadiga och vädertåliga 
plantor för krukor, låda och rabatt.

�-/)-�чхусп� .$�ѵ�рхр

Petunia hybrida multiflora

� /0)$���р�ҁ�*/��/�-��  +��$)&ҁѵ Generöst med blommor i 
.&$ȅ�)� �-*. )-*.��/$''�&ť-.�ü-.-*.��)4�). -Ѷ�1�-% ��'*((��( ��
 )�0)$&�/ �&)$)"��1�1$/��+-$�&�-�*��üޕ�#&�-Ѷ�.*(�!-�(/-ü� -�*'$&��
mycket beroende på temperatur och läge. Stadiga och väder-
tåliga plantor för krukor, låda och rabatt.

�-/)-�чхуср� .$�ѵ�рхр

Petunia hybrida multiflora

�3�(�-�)/�ҁ�*'�� &&*��-  )ҁѵ Fascinerande bladväxt med ljust 
gröna blad som successivt tonar ut i mörkt vinröda nyanser. Den 
-ť���!ü-" )��%0+)�-�*��- ޔ$.( /($�#.�$�'%0.�- �'ü" )ѵ��'*((�-�
sent med små rosa axblommor som utvecklas långsamt. Tåligt 
växtsätt för krukor, lådor och rabatt.

�-/)-�чппчт� .$�ѵ�ррх

Celosia argentea (Spicata-gruppen)

�*((�-�./ -�ҁ�$" -���2��#$)�#$''�ҁѵ Stora, klarrosa blommor 
på stadiga stjälkar. Ett blickfång med lite rufsig karaktär. Fin 
rabattsort och utsökt till snitt med extra lång hållbarhet. 

�-/)-�чрхуп� .$�ѵ�ррф

Callistephus chinensis
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ROMANTISKA DRÖMMAR

�- )&0! ��ҁ�$)&��#$(( -ҁѵ Täta, låga buskar översållade av 
skimrande, fjärilslika, lavendelrosa blommor med mörkrosa 
segel. Självrensande och fascinerande växt med generös blom-
ning från tidig sommar tills frosten kommer. Trivs på varma lägen 
i krukor och lådor.

�-/)-�чррчс� .$�ѵ�рсу

Cuphea ramosissima

� (0��$)"��р�ҁ�*-/# -)�$"#/.��1 )� -ҁѵ Stora, öppna 
��*ޕ)*'&�-�( ��.(ÿ�./%ü-)�'*((*-�$�.&$)�)� �-*. )-*.��ť1 -�
det mörkgröna, frodiga bladverket. Täta, kompakta plantor för 
krukor, lådor och rabattkanter. Kan även odlas inomhus som 
krukväxt året runt.

�-/)-�чхтшх� .$�ѵ�рфш

Pentas lanceolata

�*((�%01� ҁѵ�3�ҁ�'0.#$)"��-$*ޕ-'$"/��*ȅ�)� ��'*((*-�.*(�
varierar från renaste vitt till pastellrosa och hallonrött. Stor 
blomrikedom hela sommaren och otroligt vacker i blomrabatter 
och samplanteringar, även i krukor och lådor.

�-/)-�чхцтп� .$�ѵ�рхт

Phlox drummondii

�*((�-"'$(�ҁ�$� ''���#$/ ҁѵ Fantastisk blomsterprakt med 
upp till 60 cm långa rankor täckta av små, halvdubbla blommor i 
renaste vitt. Senare bildas dekorativa fröhöljen, som små randiga 
papperslyktor. Självrensande och lättskött för sommarens 
amplar, balkonglådor och höga krukor.

�-/)-�чцтрр� .$�ѵ�рцр

Silene pendula
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FARLIGT VACKRA

�'*(./ -/*��&��р�ҁ��-�/*"�ҁѵ Traditionell, låg blomstertobak. 
�ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�$�&*)/-�./-$&�!ü-"�'�)�)$)"��1�'$'�Ѷ�1$//Ѷ�-ť//Ѷ�
rosa och lime. Mycket rikblommande hela sommaren. Kompakta 
och välgrenande plantor för kanter och lådor.

�-/)-�чхрсс� .$�ѵ�рфт

Nicotiana x sanderae

�'*�&/*��&�ҁ�-*)5 ��0  )ҁѵ Stora blommor i varma nyanser, 
från ljus rostrött till djupt vinrött. Fantastiskt rikblommande hela 
sommaren. Utmärkt bakgrunds- och centrumväxt i rabatter och 
större blomlådor eller som blommande häck.

�-/)-�чхпчр� .$�ѵ�рфс

Nicotiana langsdorffii

�$�$)�ҁ��)5$��- ).$.ҁѵ Ståtliga plantor med mycket stora, moss-
"-ť)�Ѷޕ�$&�� �+�-�+'4�'���( ��� &*-�/$1�Ѷ�-ť���) -1 -�*�#��%0+Ҋ
-ť���./%ü'&�-ѵ��(ÿѶ�-ť����'*((*-�.*(� ȅ -!ť'%.��1�.�#�-'�&�).-ť���
frökapslar. Planteras med fördel som centrum- och bakgrundsväxt 
 '' -�$�./*-��.�(+'�)/ -$)"�-ѵ����Ѻ��ü3/ )�*�#�!-ť -)��ü-�"$ȅ$"�ѵ

�-/)-�чхшср� .$�ѵ�рхх

Ricinus communis


)�$.&��+$&&'0����ҁ�*0�' ��#$/ ҁѵ Cremegula till vita, hel-
�0��'�Ѷ�0++-ü//��/-0(+ /�'*((*-�( ���)" )ü(�1ü'�*ȅ�.*(�
tilltar framåt kvällen. Stadiga, buskiga plantor som odlas bäst i 
krukor på varm, lugn växtplats, gärna utomhus på sommaren. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�рррсч� .$�ѵ�счш

Datura metel
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SOL I SINNET

��-4'�)�5$))$��ҁ��#�-���*0�' ��$- ҁѵ Stora heldubbla blom-
mor i glödande orangerött. Mycket rikblommande under hela 
säsongen och attraktiv för pollinerande fjärilar och bin. Stadiga, 
låga plantor för rabatter, krukor, samplanteringar och till snitt. 
Lättskött sommarprakt som även tolererar torrare lägen.

�-/)-�ччфсф� .$�ѵ�рчт

Zinnia marylandica

��-4'�)�5$))$��ҁ��#�-���*0�' �� ''*2ҁѵ Stora, heldubbla 
blommor i lysande citrongult. Mycket rikblommande under hela 
säsongen och attraktiv för pollinerande fjärilar och bin. Stadiga, 
låga plantor för rabatter, krukor, samplanteringar och till snitt. 
Lättskött sommarprakt som även tolererar torrare lägen.

�-/)-�ччфсх� .$�ѵ�рчт

Zinnia marylandica

�$)"�'*((��ҁ�*./��$"#/�� ''*2ҁѵ Dubbla, solgula blommor 
med en lätt, chokladbrun schattering på kronbladens spets. Täta 
*�#�&*(+�&/��+'�)/*-ѵ��'*((*-)��ü-�ü/'$"��*��-*& ��(ޔ�#/$*)�
till sallader och bakverk. Utmärkt för krukor, blomlådor och 
kanter.

�-/)-�чршшс� .$�ѵ�ррп

Calendula officinalis

�$)"�'*((��ҁ�0''��4.܍ ҁѵ Tätt dubbla, varmt apelsingula 
blommor med roströd undersida och mörk mitt. Blommorna är 
ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�/$''�.�''�� -�*�#���&1 -&ѵ��/��$"�*�#�
 Ȃ &/!0''�-���//Ҋ�*�#�.)$//�'*((�ѵ

�-/)-�чсптс� .$�ѵ�ррп

Calendula officinalis

�*((�--0�� �&$��ҁ�(�-$''*��*'�ҁѵ Mycket stora, upp till 15 cm, 
solgula blommor med äppelgrön mitt på kompakta och jämna, 
�(ޔ�+'�)/*-ѵ��/-*'$"/�-$&�'*((�)� ѵ��ü'�$"/�/ÿ'$"�*�#�'ü//*�'���
för rabatter, krukor och buketter.

�-/)-�чхшфр� .$�ѵ�рхх

Rudbeckia hirta var. pulcherrima

�*((�--0�� �&$��ҁ�# -*&  ��0). /ҁѵ Rustik sensommarprakt 
med stora, halv- till heldubbla blommor i senapsgult, ockra och 
rostrött. Stor blomrikedom från högsommaren till långt in på 
hösten. Vackert välgrenande, hållbar till snitt och tålig för alla 
växtlägen.

�-/)-�чхшфч� .$�ѵ�рхх

Rudbeckia hirta var. pulcherrima
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BALKONGGLÄDJE

�0.&&-�.. �ҁ���4��-�)" ҁѵ Indiankrasse. Mörkbladig minikrasse 
med mängder av ca 5 cm stora blommor i knalligt rödorange 
över det mörka bladverket. Nätta, rundade plantor, perfekta för 
krukor, amplar och kanter. Blommor och blad är ätliga och kan 
användas i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�ччпсу� .$�ѵ�рцц

Tropaeolum majus

 %*)"�+��р�ҁ�2$))4��++' �'*..*(ҁѵ Låg. Stora, mer eller 
mindre dubbla blommor i romantisk färgkombination. Skira, 
1$/���'*((*-�( ��.&$ȅ)$)"�-�$�+0� --*.��/*) -�*�#�"0'/�.1�'"ѵ�
Rikblommande på låga, kompakta plantor. Utsökt för krukor, 
lådor och kanter.

�-/)-�чпчшр� .$�ѵ�рпф

Antirrhinum majus

 %*)"�+��р�ҁ�)�++4��#$/ ҁѵ Låg. Snövita blommor med litet, 
gult svalg. Kompakt, tätt grenande växtsätt med mängder av 
blommor över bladverket. Vacker kantväxt och marktäckare i 
rabatter samt för krukor och blomlådor. Lång blomtid.

�-/)-�чпшуф� .$�ѵ�рпф

Antirrhinum majus

�/*-��*-*/ ��'*((��ҁ�$)&ҁѵ Solälskande, rara blommor i 
varmrosa nyanser med persikotonad guldglans och mörk mitt. 
Halvsuckulent bladverk bestrött med gnistrande iskristaller. 
Torktålig och utmärkt för kruka, låda, stenparti och kanter.

�-/)-�чпсчп� .$�ѵ�ррш

Cleretum bellidiforme

�'$/$"��$.���р�ҁ*''$+*+��# --4��#-$'' -ҁѵ Dramatisk färgbland-
ning i en glödande färgskala från orange till rött med snövita 
�'*((*-�.*(�'4ȅ -�!-�(�!ü-" -)�ѵ����&.�(�.*((�-�'*((��!ť-�
halvskuggigt läge. Lång blomtid. Fylligt, kompakt och välgrenan-
de växtsätt, utmärkt för amplar, krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рспфф� .$�ѵ�ртц

Impatiens walleriana
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Ett urval av våra frönyheter 2021

BEDÅRANDE BLUES

�-0(+ /�'*((��ҁ� 2��'0 ҁѵ Dramatiskt och intensivt purpur-
blå, trumpetformade blommor med djupt vinrött till nästan 
kolsvart svalg. Höga buskiga plantor med riklig blomprakt hela 
.*((�- )ѵ��4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#�'ÿ�*-ѵ

�-/)-�чцпуп� .$�ѵ�рхц

Salpiglossis sinuata

�1ü-"'0&/ü-/�ҁ�$''���*(���$3ҁѵ Storblommande, lågväxande 
luktärt i variationsrik färgblandning med en- och tvåfärgade, 
�*ȅ�)� ��'*((*-�$�*'$&��/*) -��1�-ť//Ѷ�-*.�Ѷ�1$//�*�#��'ÿ//ѵ��ü/�Ѷ�
kompakta buskar, utmärkt för krukor, kanter och rabattplante-
ringar.

�-/)-�чучпт� .$�ѵ�рут

Lathyrus odoratus var. nanellus

��'1$��ҁ�$"��'0 ҁѵ Djupt midnattsblå höga blomspiror på stadiga 
stjälkar. Välvuxna, prydliga plantor med ett friskt grönt bladverk 
med svagt blåtonade stjälkar och nerver. Torktålig och tacksam 
.*(���&"-0)�.Ҋ� '' -�� )/-0(1ü3/�$�-���// -�*�#�'ÿ�*-ѵ�:1 )ޔ�)�
snittblomma.

�-/)-�чцрсп� .$�ѵ�рхч

Salvia longispicata x farinacea

�)& '���''(*�ҁ�- ����  ���*++4ҁѵ Skira, vita, enkla, stora blom-
(*-�( ���*1/�'$'��üޕ�&�-ѵ�ü//*�'���.*((�-�'*((��!ť-�-���//�
och sommaräng. Stora, dekorativa frökapslar med rikligt av fröer 
som mogna kan torkas och användas i matlagning och bakning. 
OBSѺ� 1-$"��� '�-��1�1ü3/ )�ü-�"$ȅ$"�ѵ

�-/)-�чхсрр� .$�ѵ�рфх

Papaver somniferum
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På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår odlar-
&0).&�+ѵ Under rubriken Jordnära samlar vi artiklar om odling, 
frösådd och utvalda frösorter. Här i katalogen kan du läsa om  
pollinering, perennodling och bladgrönsaker. Under Jordnära  
på impecta.se hittar du mycket mer.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev och gilla oss på sociala  
medier, så är du säker på att få ta del av alla våra jordnära tankar, 
tips och erbjudanden.

Jordnära
Tankar och tips för odlarvänner
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När vi odlar sommarblommor vill vi så klart 
att det ska blomma – gärna mycket och länge. 
Olika arters och sorters egenskaper avgör 
förstås hur resultatet blir men vi kan hjälpa 
till att skapa bästa förutsättningar för att våra 
sommarblommor ska ge maximal fägring 
under sitt enda levnadsår.

Så här får du dina sommar-
blommor att blomma
1. Plantera rätt växt på rätt plats
2. Gödsla med organiskt gödningsmedel
3. Vattna vid behov
4. Ansa bort vissna blommor
5. Håll skadeinsekter och sjukdomar borta

Om du odlar dina sommarblommor från frö är första 
steget i att maxa blomningen att vårda frösådden och 
groddplantorna ordentligt ända fram tills det är dags för 
utplantering. Om du önskar vägledning och inspiration för 
att komma igång att så och sköta om dina sådder hittar 
du det i Guide till förkultivering inomhus och Allmänna 
råd när du ska så frö.

Rätt växt på rätt plats
Det är lätt att förälska sig i en blomma och vilja odla den 
till varje pris. Vi bör stanna upp i vår iver och fundera på 
vilka krav växten ställer för att må bra. En solälskande sort 
kommer troligtvis inte blomma särskilt mycket om den står 
i skugga och växter som önskar ha torrt om fötterna blir en 
besvikelse om de odlas i en fuktig del av trädgården. Likaså 
blir sommarblommor som är känsliga för blåst inte vackra 
på en vindpinad balkong eller oskyddad altan.

Ta reda på vilka önskemål växten har i form av jordmån, 
ljus, vatten och skydd och välj rätt plats att plantera den på 
eller anpassa platsen. Det senare kan handla om att skapa 
vindskydd, klippa bort överhängande grenar från ett träd för 
att få in ljus eller att välja att odla en favoritblomma i kruka 
 ȅ -.*(�%*-�(ÿ) )�$��$)�/-ü�"ÿ-��$)/ �+�..�-�%0./�� )�.*-/ )ѵ

Resultatet av att välja rätt växt på rätt plats är att plantan 
mår bra, blir stark och frisk och kan lägga sin energi på det 
viktigaste både för dig och växten – nämligen att blomma.

Hur ska jag gödsla 
 blommande växter?
När vi planterat våra sommarblommor på rätt plats 
etablerar de sina rötter i jorden och börjar växa. Precis som 
vi människor behöver växter olika typer av näringsämnen 

,ºW�Ƿ©�FYǹ�ǩQȢǲȩȣWǳF�
GǰTȩRǧǶ�
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!ť-��//�0/1 �&'�.��-��*�#�#ÿ''��.$"�!-$.&�ѵ��)�� '�)ü-$)"ޔ�)).�
$�'0ȅ )�( )�� /�ü-�!-ÿ)�%*-� )�1ü3/ -)��$�#010�.�&�#ü(/�-�
.$)�)ü-$)"ѵ��ü-$)" )�$�%*-� )�!4''.�+ÿ�)�/0-'$"/� ȅ -#�)��
som organiskt material bryts ner och blir till mull.

�ȅ -.*(�.*((�-�'*((*-�ü-� //ÿ-$"��&*(( -�� �$)/ �
hinna utveckla lika starka och djupa rötter som perenna, 
�''/.ÿޕ� -ÿ-$"�Ѷ�1ü3/ -ѵ��ȅ��+'�)/ -�-�1$�.*((�-�'*(-
mor i kruka vilket erbjuder en begränsad mängd jord och 
därmed också mindre näring än vad en stor rabatt gör. 
:)�ÿ�.&��� �*-&���'*((��$�ť1 -ޕť��# '��.*((�- )ѵ�
Under den mest intensiva växtsäsongen behöver vi stötta 
med extra näring.

VÄXTERS BEHOV AV NÄRING
De ämnen som en växt har störst behov av kallas 
makronäringsämnen. Dessa är kväve, fosfor, ka-
lium, svavel, magnesium och kalcium. Närings-
ämnen som växterna behöver i mindre grad kallas 
mikronäringsämnen. Dessa är järn, zink, koppar, 
bor, mangan, klor, nickel och molybden. De olika 
näringsämnena samverkar och är viktiga för olika 
processer hos växterna; både dem vi ser, exempel-
vis tillväxt av bladmassa och produktion av blom-
mor, frukt och bär, och de livsavgörande processer 
vi inte ser, som fotosyntesen och bildandet av nya 
celler. Det säkraste sättet för vanliga trädgårdsod-
lare att täcka växtens behov av näring är att gödsla 
allsidigt, vilket görs bäst genom att tillföra långtids-
verkande organisk näring, som kompostmaterial 
och stallgödsel.

GÖDSLA ORGANISKT OCH ALLSIDIGT
Organiska gödningsmedel består av ämnen från djur och 
växter. Konstgödsel, även kallat mineralgödsel, består av 
mineraler och tillverkas industriellt. Konstgödsel höjer nä-
ringshalten i jorden endast under en kort stund och tillför 
inget nytt organiskt material.

När vi väljer att gödsla med organiska gödningsmedel 
kliver vi rakt in i naturens eget kretslopp och bidrar både till 
att öka näringshalten i och volymen på jorden. Organiska 
gödningsmedel kan inte tas upp direkt av växternas rötter 
utan de behöver brytas ner av mikroorganismer i jorden 
för att frigöras. Så länge gödningen inte bryts ner ligger 
näringsämnena kvar i jorden och lagras tills växterna börjar 
lida brist på dem. Detta innebär att en växt kan ta upp den 
.+ ��&ޔ$�)ü-$)" )�� )�� #ť1 -�)ü-��-$./ )�0++./ÿ-ѵ�� /��'$-�

på så vis en jämn och långsiktig tillgång på näring.
Stallgödsel, från häst, kor och höns, är ett typiskt organiskt 
gödningsmedel som innehåller en allsidig blandning av 
)ü-$)".ü() )�!ť-��'*((�)� �1ü3/ -ѵ�� /ޔ�)).��//�&ť+��
på säck och är utmärkt att grundgödsla rabatterna med på 
1ÿ- )ѵ��(��0�(4''�-�) -�� /�$�%*-� )�1 /��0���// �.((ޔ�/ ��//
bra förråd av näring för både perenner och sommarblom-
mor att hämta ur.

SOMMARBLOMMOR BEHÖVER EXTRA NÄRING
�ȅ -.*(�+ - )) -�ü-ޕ� -ÿ-$"��1ü3/ -�ü-�� �1ü' /��' -�� �$�
%*-� )ѵ�� �#�-�&-�ȅ$"��-ť// -�*�#�&'�-�-�.$"�*ȅ��+ÿ�1ÿ- ).�
grundgödsling. På hösten kan du räfsa in löv och kvistar 
bland dina perenner och låta materialet brytas ner till 
mumsiga näringsämnen.

Ettåriga sommarblommor har ett ytligare rotsystem 
och lägger mycket energi på sin intensiva blomning. De 
behöver extra tillskott under sommaren och då gärna 
�/4ޕ�� ))� �*-"�)$.&�"ť�)$)"�.*(�" .�.�(/$�$"/�.*(��0�
vattnar. Flytande näring tas upp snabbare av växten och är 
�-��)ü-�.*((�-�'*((*-)���ť-%�-�/�++�� ) -"$� ȅ -�#ÿ-/�
arbete med att växa upp och bilda mängder av knoppar. 
��'�.�.*((�-�'*((*-)��$�-���//�&�)�� �� #ť1��/4ޕ�)� �
)ü-$)"�)ÿ"-��"ÿ)" -�0)� -�.*((�- )�*��)*�/1$/$(ޔ ��#
du ser att växten börjar se blek och hängig ut, producerar 
färre knoppar eller släpper knoppar utan att blomma – då 
behöver den ny energi för att maxa blomningen. Odlar du 
sommarblommor i kruka kan du gärna tillföra gödning i 
vattnet varannan vecka.

KAN DET BLI FÖR MYCKET NÄRING? 
Vissa sorter av sommarblommor kan få för mycket av det 
goda. Om de trivs där de är planterade och får mycket näring 
kan de välja att växa iväg på höjden, bilda mängder med 
blad men ”glömma” bort att blomma. De har det för bra och 
blir lata. Typiska sådana sommarblommor är blomman för 
dagen och klockranka. Om du upplever att dina sommar-
blommor växer så det knakar men inte blommar är det idé 
att dra ner på näringen ett tag och se om det hjälper.
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Vattna dina sommarblommor
Precis som för gödningen kan ettåriga sommarblommor 
behöva mer tillskott av vatten än perenner. Perennernas 
väletablerade rötter hämtar vatten längre ner i jorden och 
är som planta mycket tåligare än en sommarblomma. 
Längre torka gör att perennerna blir hängiga men friska 
+'�)/*-��ť-�.ü''�)��1�1�// )�-$./ѵ��ȅ -.*(�1�// )�ü-� )�ü)�-
lig resurs är rekommendationen att inte bevattna väletable-
rade perenner under lång torka utan som odlare får man 
leva med att en säsong kan bli lite mindre blommande om 
vädrets makter ställer till det.

Nu till vattning av sommarblommorna där vi skiljer på 
krukodling och odling i rabatt.

KRUKODLADE SOMMARBLOMMOR 
En varm och solig sommar behöver krukodlade som-
marblommor daglig tillsyn vad gäller vatten. Är jorden 
helt torr är det dags att vattna. Är den fuktig kan du vänta. 
Sommarblommorna mår bra av att jorden hinner torka 
0++�( ''�)�1�//)$)"�-)��( )�� �1$''�$)/ �./ÿޕ� -����"�-�$�
torr jord. Snustorr jord kan dessutom ha svårt att suga upp 
vatten vilket gör att det vatten du tillför bara rinner rakt 
igenom jorden i krukan.

För lite vatten gör att växten börjar sloka och långvarig vat-
tenbrist gör att blad, knoppar och blommor faller av.

För mycket vatten tränger bort syret i jorden och gör till slut 
att rötterna kvävs och dör. Symptomen är precis som vid 
vattenbrist att växten slokar och bladen blir sladdriga. Till 
slut vissnar hela växten.

�������������
=�����:����������ە�������
1. Ju större kruka, desto större jordvolym som kan suga 

upp och hålla kvar vatten.
2. Vattna ordentligt varje gång – småskvättar torkar snabbt 

ut och lurar rötterna upp mot jordytan.
3. Vattna på morgonen när avdunstningen av vatten är 

som minst.
4. Lecakulor minskar risken för syrebrist. Blanda in lecaku-

lorna i jorden i stället för att lägga dem i botten av krukan.
фѵ� � ��''/$��/$''�.ÿ��0-&�$�"($(($-1��-ÿ'�!ť#�.((ޔ�/ ��//&�)Ѷ�$�

botten eller på sidan.
6. Blåst torkar snabbt ut en växt. Placera helst krukorna i 

skydd från vinden.

SOMMARBLOMMOR ODLADE I RABATT 
Till skillnad från perennerna dansar sommarblommorna 
bara en sommar i rabatten. De har därför ett extra stort 
krav på sig att blomma och ge oss njutningen vi längtat 
 ȅ -ѵ�� -�.�-ť// -�ü-�4/'$"��*�#�$)/ �.ÿ�&-�ȅ$"��.ÿ�� �/*-&�-�

ut ganska snabbt. För att klara blomningen behöver de 
kontinuerlig tillgång på vatten att försörja rötter, stjälkar, 
blad, knoppar och blommor med.

�������������
��������Ҍ����������:�����=
1. Lerjord suger upp mer vatten och håller kvar det längre 

än en sandjord.
2. Vind torkar upp både jord och växter. Välj en skyddad 

rabatt för dina sommarblommor.
3. Vattna med kanna eller slang nära marken så att vattnet 

koncentreras till växternas rötter.
4. Täck bar mark runt sommarblommorna med bark eller 

gräsklipp för att hålla kvar fukten längre.

Ansa och klipp för lång 
 blomning
Sommarblommor är underbara med sin överdådiga blom-
ning. För att hålla plantorna snygga och ge plats för nya 
knoppar är det bra att nypa bort vissna blommor eller till 
och med klippa ner en bit av stjälken. Om vissna blommor 
får sitta kvar kan de bilda frö eller frukt och då välja att 
dra ner ordentligt på blomningen eller sluta blomma helt 
 ȅ -.*(�!*-/+'�)/)$)" )�#�-�$)' //.ѵ

Många sommarblommor, som rosenskära, luktärt, präst-
krage och zinnia, är vackra att plocka in som snittblommor. 
Det blir en extra bonus att plocka in och njuta av fägring 
inomhus samtidigt som den fortsatta blomningen utomhus 
stimuleras att fortgå.

Håll utkik efter skade-
insekter och sjukdomar
En sommarblomma som angrips av löss, mjöldagg, larver 
eller andra skadliga insekter eller sjukdomar orkar inte 
blomma maximalt. Energin går åt till att överleva angrep-
pen. Det allra bästa sättet att hålla blommorna friska är att 
sköta om dem ordentligt med hjälp av råden vi tagit upp 
här. Växter som inte mår bra drabbas nämligen lättare av 
skadedjur och sjukdomar. Skulle du ändå få angrepp är det 
viktigt att ta reda på vad det är som gett sig på din växt och 
hur du kan bekämpa på miljömässigt hållbara sätt.

Sommarblommor är ljuvligt att odla. När vi tar hand om 
dem väl belönar de oss med en enastående blomning 
under lång tid i rabatt och kruka, var och en för sig själv 
eller i samplanering.

4�&��/$''�( ���$)��.*((�-�'*((*-Ǿ  
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Odling på liten yta har fått ett fantastiskt 
uppsving tack vare trenden att odla ätbart 
i städerna. På bakgårdar, små grönytor, 
skolgårdar, balkonger och takterrasser står 
odlingsglädjen högt i himlen. Även för dig som 
har trädgård är det ett roligt komplement att 
odla ätbart i krukor och kärl.

Odling på liten yta
Länge fanns en idé om att grönsaker, frukt och bär odlas 
i trädgårdar och grönsaksland medan krukor hyser som-
marblommor och för all del kryddväxter och tomater. Med 
den växande trenden att odla mer av vår egen mat har 
också fantasin blomstrat för hur vi kan få skördar på liten 
yta parallellt med att nya sorter utvecklas som är lämpliga 
för krukodling. Vi vågar också prova att i krukor och kärl 
odla sorter som enligt traditionen hör hemma på friland. 
Med oss har vi insikten att skörden blir mindre men precis 
lika ljuvligt god och glädjande.

Bladgrönt och kryddor på 
 terrass och balkong
Gröna blad, eller baby leaf, odlas med fördel i krukor, små 
lådor och kärl. Nära till hands på terrassen eller balkongen 
kan du så i omgångar hela våren, sommaren och en bit in 
på hösten. Tänk att kunna plocka ihop din helt färska sallad 
från olika sorter av gröna, smakrika blad.

Bladgrönt är inte bara gott och nyttigt utan också mycket 
dekorativt. Peppriga salladssenap ’Bloody Mary’ och röd 
trädgårdsmålla ’Ruby Red’, med lite sälta i smaken, har 
båda djupt rödfärgade blad. Supernyttiga bladamarant 
’Calaloo Red’ och syrliga rödådrad syra är elegant röd-
ådrade. Bland de helt gröna bladen hittar du bland annat 
rucola, portlak, vintersallat och olika sorters plocksallat.

Kryddväxter passar utmärkt i krukor och kärl på balkongen, 
vid grillen eller utanför köksdörren. Välj sorter som du vet 
att du har användning för i matlagningen så blir det desto 
roligare. 

4IǰF�¨YǨFȦY�Ǯ�ȫȦǼPF
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Några tips på kryddor att odla i kruka och vad det  
passar till är:
1. Basilika, gräslök och persilja: sallad och såser
2. Oregano: till allt grillat kött, sås och sallad
тѵ� �$(%�)ѷ�/$''ޔ�.&Ѷ�!ÿ" 'Ѷ�&ť//Ѷ�.ÿ.�*�#�.�''��
4. Rosmarin: till kött och bäst till lamm
фѵ� �$/-*)( '$..ѷ� ȅ --ü//Ѷ��-4�& -�*�#�+4)/

Alla kryddväxter har ätbara blommor. Viktigt att tänka på 
är att smaken kan ändras när de går i blom. Basilika och 
citronmeliss tappar helt sin fräscha smak så de bör inte 
få gå i blom om du vill använda dem som krydda. Timjan, 
oregano och rosmarin smakar bra även när de blommar 
( )� )�1$..�!-$.&# /�!ť-.1$)) -�*�#��'�� )��'$-�&-�ȅ$"�- ѵ�
Blommorna är både vackra och välsmakande. Ett alternativ 
&�)�1�-���//�*�'��.�� )�-*&0-&�- ޕ�((��.*-/�*�#�'ÿ/��
någon gå i blom och skörda de andra så pass regelbundet 
att kryddväxten inte börjar blomma.

�� �������
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����=�	:�
När du knipsar av blad från basilika och citronme-
liss är det viktigt att tänka på återväxten. Skörda 
uppifrån genom att knipsa av en bit stjälk med 
några blad precis ovanför ett bladpar. Vid bladparet 
fortsätter plantan att växta och buska till sig. Klipps 
en hel gren av ner till jorden blir där ingen återväxt.

Frodigt grönsaksland i kruka
När du ska planera för att odla grönsaker i kruka är det bra 
att tänka på hur de växer, vilka krav de ställer och utifrån 
det fundera ut hur mycket utrymme de kan tänkas kräva för 
att ge en hyfsad skörd på liten yta. Låt oss se på några bra 
grönsaker att välja för odling på balkong och terrass.

TOMAT Många tomatsorter trivs utmärkt i kruka på en 
solig och skyddad plats. Räkna runt 10 liter jord till en 
tomatplanta. Tomatfröer förkultiveras inomhus i februari 
/$''��+-$'�*�#�+'�)/ -�.�0/�$�&-0&�� ȅ -��1#ü-�)$)"ѵ��*-//$+.�
för kruka: tomat ’Silvery Fir Tree’, cocktailtomat ’Ola Polka’, 
körsbärstomat F1 ’Baby Boomer’ och körsbärstomat ’Vilma’. 
Sorttips ampel: körsbärstomat ’Micro Cherry’, körsbärstomat 
ҁ�0(�'$)"��*(�� ''*2ҁ�*�#�&ť-.�ü-./*(�/��р�ҁ$55�)*ҁѵ

VAD INNEBÄR AVHÄRDNING?
Plantor som förkultiveras och drivs upp inomhus 
under våren behöver vänja sig vid utomhusklima-
tet innan de planteras ut. Avhärdning innebär att 
plantorna ställs ut en stund varje dag i skyddat 
'ü" ѵ��/0)� )�!ť-'ü)".� ȅ -#�)��/$''.�� )�.'0/"$'/$"��
0/+'�)/ -$)" )� ȅ -�)ÿ"*)�1 �&�ѵ

MORÖTTER Det är dekorativt att odla morot i krukor och 
lådor. Morötter sås direkt utomhus från april-maj. Välj 
sorter som är lite kortare, runt 15 cm, eller runda i formen 
så att jorden inte behöver vara så djup. En kruka som 
är 40 cm djup räcker bra. Sätt några fröer ca 1 cm djupt 
och med 5 cm mellanrum i varje kruka. Odla morötter i 
)*��- ޕ"ÿ("�-�!ť-��-��/$''"ÿ)"�ü1 )�+ÿ�'$/ )�4/�ѵ��*-//$+.ѷ�
sommarmorot F1 ’Aron’, ’Pariser Markt 4’ och ‘Amsterdam 
Forcing 3’.
 
RÄDISOR Odla rädisor på samma sätt som morötter. 
�&ť-���*ȅ��.ÿ�#$)) -��0�( ��(ÿ)"��*("ÿ)"�-��1�-ü�$.*-�
på en sommar. Sorttips: rädisa ’Scarlet Globe’, ’Easter Egg’, 
’Diana’ och ’Rapid Red 2’.

VATTEN OCH NÄRING I KRUKA
Viktigt att tänka på vid krukodling av grönsaker, 
bladgrönt och bär är att vatten och näring tar slut 
.)����- �ü)�+ÿ�!-$'�)�ѵ���// )�� #ť1 -�/$''!ť-�.�*ȅ��
samtidigt som krukjorden inte ska var konstant 
blöt. Krukorna ska därför ha hål i botten eller på 
.$��)�.ÿ��//�ť1 -ޕť�$"/�1�// )�-$)) -��*-/ѵ�� /��ü./��
för att hålla bra vatten- och näringstillgång i krukor 
ü-��//�1�//)��- " '�0)� /�*�#��'�)���/4ޕ�$�)� �
organisk gödning i vattnet en gång i veckan.

BRYTSOCKERÄRT�� ��)� //�+�-�ÿ-ޔ�)).� )�.+ü))�)� �)4-
het bland brytsockerärtor som är utmärkt att odla i kruka. 
Sorten heter ’Half Pint’ och ger en generös skörd av söta, 
.�ȅ$"��ü-/.&$�*-ѵ�ҁ	�'!��$)/ҁ��$- &/.ÿ.�0/*(#0.�$�(�%Ҋ%0)$ѵ�
En annan sockerärt som är bra för krukodling heter ‘Norli’ – 
tålig, delikat i smaken och mycket snabbväxande.
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AUBERGIN Det är mycket vackert att odla aubergin i 
&-0&��+ÿ���'&*)"�*�#�/ --�..ѵ�� /ޔ�)).�.*-/ -�.*(�#�-� //�
kompakt växtsätt och därför lämpar sig bra för krukodling. 
Aubergin förkultiveras inomhus i februari-mars. Sorttips: 
aubergin ’Golden Eggs’, F1 ’Jackpot’.

BÖNOR Om du vill odla ätbart på spaljé eller mot ett vack-
 -/�./ť��+ÿ��$)���'&*)"� '' -�/ --�..�ü-��ť)*-� //ޔ�)/��'/ --
nativ. Blommorna är vackra och bönorna är söta och goda. 
Bönor direktsås utomhus i maj-juni. Sorttips: rosenböna 
ҁ�-$5 " 2$)) -ҁѶ�+0-+0-�ť)��ҁ� ���2�)ҁѶ�./ť-+0-+0-�ť)��
’Cosse Violette’.

DRUVGURKA & SQUASH Små gurkor som är självbefruk-
tande passar utmärkt att odla i kruka på balkong och 
 terrass. Squash ger rika skördar på liten yta och även där 
�"$'*-�.((ޔ�.(ÿ�*�#�(4�& /�� &*-�/$1��.*-/ -ѵ��-01"0-&��
och squash kan förkultiveras inomhus på vårvintern för 
tidigare skörd men även sås direkt utomhus i april-juni. 
Sorttips: druvgurka F1 ’Gunnar’ och F1 ’Partner’, mussel-
squash F1 ‘Kermit’ och squash F1 ‘Round Beauty’.

RÖDBETA Ja minsann, även rödbeta kan odlas i kruka. Rara 
sorten rödbeta ‘Babybeat’ får små, röda, väl genomfärgade 
gourmetbetor, som skördas i storlek av en rädisa. Späda 
blad kan skördas som babyleaf och är goda i sallader. 
Fröerna direktsås i kruka utomhus i maj-juni.

Gör egen näring till krukorna
Nässelvatten: Fyll en hink med vatten och lägg i några 
rejäla nävar nässlor. Täck med en planka eller annat lock. 
Låt stå ett par dagar och rör om då och då. Sila av nässlorna 
och späd sedan nässelsörjan med vatten tills färgen på 
vattnet blir som te. Nässelvatten är en suverän näringskälla 
för grönsaker. När tomater och gurka börjar sätta frukt bör 
�0��-��) -�+ÿ�)ü.. '1�//) /� ȅ -.*(�� /�$)) #ÿ'' -�(4�& /�
kväve. Risken med för mycket kväve är att tomat- och 
gurkplantorna satsar på bladtillväxt när fokus ska ligga på 
att utveckla frukten.

Hönsgödsel: Blanda ut några nävar hönsgödsel i en hink 
( ��1�// )ѵ��ȅ -�)ÿ"*)���"�.$'�.�1ü/.&�)�*�#�.+ü�.�( ��
vatten tills den har färgen av te. Vattna! När tomater och 
gurka börjar sätta frukt är det bättre att välja hönsgödsel-
vatten än nässelvatten.

Sommarens bär i kruka
Jordgubbar och smultron är mycket trevliga att odla i 
kruka. Det blir förstås inga enorma skördar men du kan 
se fram emot ett mumsigt småplock av bär på terrass och 
balkong. För barn och barnbarn är det ett sant nöje.

�(+ '%*-�"0���-�ü-��ÿ� �'ü�& -/�*�#�.(�-/� ȅ -.*(�+'�/-
. )�+ÿ�#ť%� )�*�&.ÿ�0/)4//%�.ѵ��$)��.*-/ -�ü-��р�ҁ��$)�*2�
Treasure’ och ’Temptation’. I lådor och större krukor kan du 
odla vanliga jordgubbar, som F1 ’Tristan’.

Jordgubbar förkultiveras inomhus i februari-mars i små 
krukor. När plantorna kommit upp en bit omskolas de en 
gång till i större krukor inomhus. Plantera ut i stor kruka 
 '' -�&ü-'� ȅ -��1#ü-�)$)"�)ü-�-$.& )�!ť-�!-*./�ü-�ť1 -ѵ� 
Sätt 2 till 3 plantor i varje kruka.

Smultron odlas på samma sätt som jordgubbar men 
behöver ingen omplantering och de kan också sås direkt 
utomhus i maj. Bra sorter är 'Regina', 'Mignonette' och 
Ѿ� ''*2��*)� -Ѿѵ

Jordgubbar och smultron övervintras i sina krukor i 
 skyddat läge.

Odla smått skörda stort
Att odla ätbart i kruka handlar inte om att bli självförsör-
jande på grönsaker utan om att njuta av hela resan, från 
sådd till den läckra skörden. Det är ett mycket rogivande 
+4.. '��//�.&ť/��*(�"-ť�*-)��$�&-0&��*��' #�.((ޔ� ��#�/$� )�
nära till hands på balkong, terrass eller utanför köksdörren. 
Att odla ätbart i kruka innebär att odla smått men skörda 
stort i både glädje, nyttigheter och smaker.  
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I småkrypens värld pågår en febril aktivitet 
som gör underverk för jorden och växterna. 
Maskar, gråsuggor, nyckelpigor, spindlar och 
tvestjärtar vilar sällan och lämnar ett gott 
%*��� ȅ -�.$"ѵ��&�+�� )�"4)).�(�($'%ť�!ť-��''/�
nyttoliv i trädgården så får du friska odlingar 
*�#�'$1.&-�ȅ$"��-���// -�.*(�&-ü1 -�($)�- �
arbete.

Locka nyttiga småkryp  
till trädgården
1. Låt nedfallna löv, kvistar, bark och kottar ligga  

kvar under buskar och träd.
2. Täckodla i grönsakslandet.
3. Skapa gömställen för småkrypen.
4. Odla växter som blommar tidigt.
5. Odla en stor variation av växter.

)J�SȂǺYǮǫȜ�ȤR©PǶȠUJǳ
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Smådjuren som för en del mest är läskiga kryp och slem-
miga maskar ingår i ett ekologiskt system som är livsviktigt 
att värna om. Vi bör verkligen gilla dem. Låt oss presentera 
några små gynnare och se hur vi skapar bästa möjliga miljö 
i trädgården för att de ska trivas.

Daggmaskar – myllans 
hjältar
Daggmaskar gör ett ovärderligt arbete i jorden och deras 
�- (*+)$�-�ü/$ޕ)� ѵ���""(�.&�-)�.�!ť���0/"ť-.��'�)��
annat av dött växtmaterial som nedfallna löv, bark, små-
kvistar och strån. De väljer helst inte helt färskt material 
utan sådant som har legat en tid och börjat brytas ner av 
svampar och bakterier. Daggmaskarna lever i huvudsak 
under jorden där de trivs i fukt men inte helt omgivna av 
vatten. De andas genom huden och drunknar om jordens 
hålor fylls av vatten, vilket förklarar att de plötsligt är uppe 
+ÿ�%*-�4/*-Ѷ�"-ü.(�//*-�*�#�1ü"�-� ȅ -�#üȅ$"��- ")ѵ

VAD ÄR FÖRNA?
Jordens översta lager kallas förna. Förnan består i 
huvudsak av dött växtmaterial, som löv, barr, blom-
delar, gräs, grenar, kottar och kvistar, men även till 
vis del av döda insekter och smådjur. Det är i förnan 
som daggmaskar hittar sin föda.

Daggmaskar drar ner de döda växtdelarna i marken där 
en del blir maskens föda och en del bryts ner och berikar 
jorden med näring och nytt organiskt material. Uppe på 
jordytan lämnar maskarna sin spillning som också berikar 
jorden. I sitt idoga arbete luckrar de jorden, förbättrar 
%*-�./-0&/0- )Ѷ�.&�+�-�'0ȅ$"��"ÿ)"�-�*�#��$�-�-�# '��/$� )�
till att öka mullhalten i jorden.

�=�������������������
� �� ������������
рѵ� �/ü���$)/ �!ť-ޕ�$/$"/�$�/-ü�"ÿ-� )�+ÿ�#ť./ )�0/�)�'ÿ/� 

löv och kvistar ligga kvar bland träd och buskar.
2. Gräv inte upp och vänd jorden i grönsakslandet  

utan låt daggmaskarna jobba ifred så vänds jorden 
naturligt.

3. Täck marken mellan raderna i kökslandet med  
gräsklipp, löv och annat organiskt material som kan  
��(-ť!�(ޔ�( �$'�!ť-���""(�.&�-)���//�ü/���1ѵ

Gråsuggor och tvestjärtar 
till vår tjänst
Tillsammans med daggmaskarna, men inte riktigt lika 
mångsidigt, tjänstgör gråsuggor och tvestjärtar som också 
äter av förnan, lämnar sin spillning och bidrar till att bryta 
ner organiskt material till mull. Gråsuggor äter främst 
döda växt- och djurdelar medan tvestjärtar även äter löss, 
larver och loppor samt ibland färska växtdelar.

5©�NRǴǪȝYȜ�XJ�ǬǮǺYȜǶ�
IZ�ȇȦºJW�ǹǮǱQ�ȧȦȜL�ǽ¨]ǹJȦ�
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�����������������������Ѽ
När hungriga småkryp far fram i trädgård och 
odlingar råder inte alltid en skarp gräns mellan 
huruvida de gör nytta eller skada. Tvestjärtar 
exempelvis är nyttodjur på många sätt och bör 
välkomnas i trädgården men de kan också ge sig 
på färska blad, knoppar och blommor. Dock gör de 
främst det om en växt redan är skadad eller sjuk. 
Växter som inte mår bra lockar till sig alla möjliga 
insekter som gärna äter av de hängiga växtdelarna. 
Välmående plantor är alltså alltid en bra försäkring 
för att minska skador från djur och sjukdomar.

�=�������������������
� �� ����=���������	�
������:����
Precis som daggmaskarna önskar gråsuggor och  tvestjärtar 
 )�' 1�)� �/-ü�"ÿ-���ü-�(�-& )� -��(-ť!�(ޔ�( �- �%0��//�
äta av. För att underlätta för dem att gömma sig men också 
hitta trygga platser att övervintra på kan du lämna kvar 
gamla stubbar eller större grenar och låta rishögar ligga 
kvar över vintern.

Spindlarna en vän i 
 trädgården
Spindlar av olika slag är goda vänner till oss som odlar. 
De är rovdjur med listiga jaktmetoder – vissa hoppar på 
sitt byte, andra smyger, en del springer och några skickar 
ut nättrådar som de slungas iväg med när vinden tar i. Till 
detta kommer förstås de spindlar som väver nät som exem-
pelvis kan fånga tusentals bladlöss redan tidigt på våren 
när de pigga spindlarna har vaknat.

��
����������	�
�������
Det är lätt hänt att spindlar slås ihop med 
insekterna. De tillhör samma stam inom djurriket, 
 �-/#-*+*��, som på svenska kallas leddjur. Led-
�%0- )�� '�.�$�.$)�/0-�$)�$�*'$&��&'��- $(ޔ ��- ..� �
 ȅ -�&-*++ ).�0++�4"")���*�#��)/�'�� )ѵ��+$)�'�-�
hör till spindeldjuren och har tvådelad kropp och 
åtta ben. Insekterna har tredelad kropp och sex ben.

Spindlar är nyttodjur också genom att vara viktig föda 
till större insektsätande rovdjur som grodor, fåglar och 
igelkottar.

�=��������������������
� �� ����
����
�ȅ -.*(�.+$)�'�-�ü-�.ÿ�*'$&��$�#0-�� �-ť-�.$"�*�#�#0-�� �
jagar sina byten är det bra med en varierad miljö för att få 
spindlar att trivas. Allt som kan erbjuda spindlarna skydd är 
bra – där kan de gömma sig för sina byten men också för att 
inte själva bli uppätna. Buskar, träd, högt gräs, grenar, stub-
bar och lövhögar erbjuder trivsamma platser för spindlar.

Många spindlar tycker om att lapa sol så öppna soliga 
platser erbjuder en skön vila i väntan på jakt.

Nyckelpigan är bladlössens 
ƓGPFG
Medan spindlar äter av de insekter som kommer i deras 
väg är nyckelpigorna mycket specialiserade i sin kost – 
bladlöss, bladlöss och ännu mera bladlöss önskas till varje 
måltid. Fullvuxna nyckelpigor vaknar tidigt på säsongen, 
före bladlössen, så när lössen väl dyker upp är nyckelpi-
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gorna redo att jaga. Nyckelpigor lägger sina ägg på blad där 
��.((ޔ�/ �'��'0.&*'*)$ -� ȅ -.*(�'�-1 -)��ü-�1-ÿ'#0)"-
riga så snart de vaknar. Larverna äter både bladlöss och 
sköldlöss och används som biologisk bekämpning av dessa 
i professionella odlingar.

De vanligaste arterna av nyckelpiga i Sverige är den sju-
prickiga nyckelpigan och den tvåprickiga nyckelpigan.

MYROR OGILLAR NYCKELPIGOR
Myror fångar gärna bladlöss för att mjölka dem på 
den söta honungsdaggen som utsöndras när lös-
. )�.0" -�1ü3/.�ȅ�!-ÿ)��'���*�#�./%ü'&�-ѵ�
�" )"ü'��
försöker myrorna skydda bladlössen när glupska 
)4�& '+$"*-��-�-�!-�(Ѷ�*ȅ��0/�)�./ť-- �!-�("ÿ)"ѵ

�=��������������������
� �� ��������
���
�$�$"/�+ÿ�1ÿ- )�)ü-�� /�$)/ ޔ�)).�)ÿ"-���'��'ť..�/�-��0�
hand om nyckelpigorna genom att erbjuda dem växter som 
blommar tidigt, som hassel, vide och sälg. Nyckelpigorna 

ü-�0/.10'/)�� ȅ -�1$)/ -)�*�#�ü/ -�/��&.�(/��1�� �/$�$"��
blommornas pollen i väntan på bladlössen.

Mångfald skapar balans
Förutom maskarna, nyckelpigorna, gråsuggorna, spind-
larna och tvestjärtarna vimlar din trädgård av andra små-
&-4+�Ҍ�1$..��)4//*�%0-Ѷ��)�-��.&��'$"��!ť-��$)��1ü3/ -ѵ�0ȅ )�
ü-�&-4�������"4ޕ� ��1)� �$). &/ -)��1�-�1�(ÿ)"��ü-�# '/�
livsnödvändiga. Läs mer om dem i �-ü�"ÿ-� ).4ޕ�"�)� �
vänner på impecta.se.

I samspel med insekter och spindlar lever de lite större 
djuren som fåglar, grodor, möss och igelkottar. Alla behövs 
och i mångfalden skapas en naturlig balans som gör att vi 
får lagom mycket av allt. Trivs nyttodjuren får vi färre ska-
dedjur, när skadedjuren blir färre mår växterna bättre och 
mår växterna bra mår vi alla bra – både djur och människor.

Låt din trädgård blomma och odla med variation, städa 
lagom, skapa mysiga platser för både dig och småkrypen 
och njut av en naturlig mångfald och balans.  

Under Jordnära på impecta.se  
JKVVCT�FW�ƔGT�CTVKMNCT�QO�QFNKPI�� 
frösådd och utvalda frösorter.
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Traditionella, nordiska köksväxter blandat med intressanta smaker från världens alla 
hörn. Odla gärna bladgrönt inomhus året runt. Inga av våra fröer är genmanipulerade. 
Kulturarvssymbolen representerar mycket gamla sorter med bevarade ursprungliga 
 egenskaper. Ekosymbolen innebär att fröerna är ekologiska.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ�.&ť-� /$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$��&�/�'*" )ѵ� 
�ť-��#$'$+ ++�-��)" .�./4-&�)�$���*1$'' ѵ�� -�$)!*-(�� +)$ÿ�222ѵ+�.((ޔ�(*$//�ѵ. ѵ� 
Observera att för grönsaker anges skördetid i stället för blomtid.

Grönsaks -
växter
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Aubergin ‘Black Beauty’ 
Kulturarv
Äggplanta Kulturarv
 Kulturarv

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin ’Black Beauty’ 
Äggplanta. Från 1902. Odlingssäker sort 
med lilasvarta, stora, ovala frukter. Används 
i moussaka och andra grönsaksrätter.

�-/)-�шчпт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Aubergin ‘Blanche Ronde 
Á Oeuf’ 
 
 

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin ’Blanche Ronde Á Oeuf’ 
Kompakta plantor med vita, äggformade, 
ca 8 cm långa, tunnskaliga frukter med 
mild, god smak. Används bl.a. färsk 
i sallader, mycket god att ugnsbaka 
 '' -�2*&�ѵ��$�$"�*�#�.)���1ü3�)� �!ť-�
växthus och varma utelägen. En favorit för 
färskkonsumtion.

�-/)-�шцштп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Aubergin ‘De Barbentane’ 
EKO
 EKO
 EKO

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin ’De Barbentane’ 
Purpursvarta, ca 20 cm långa, cylindriska 
frukter med god smak. Aubergin används 
*ȅ��$�-�/�/*0$'' Ѷ�(*0..�&�Ѷ�+ÿ�"-$'' )� /�ѵ�
För växthus och varma utelägen. Stödjes.

�-/)-�шцшуп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  120 cm
  Ettårig
  

 

 

Aubergin F1 ‘Farmers Long’ 
Äggplanta 
 

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin F1 ’Farmers Long’ 
:""+'�)/�ѵ��-�ȅ!0''�Ѷ�0++-ü//��+'�)/*-�
som producerar långa smala, purpurröda 
frukter, upp till 30 cm långa som ljusnar 
 ȅ -#�)�ѵ��+-ť//Ѷ�1$//�!-0&/&ť//�( ��"*��
smak. Snabb växande och lång skördetid.

�-/)-�шцшц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Aubergin F1 ‘Green Knight’ 
Äggplanta 
 

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin F1 ’Green Knight’ 
Äggplanta. Tidig, originell aubergin med 
långa, 15-20 cm, smala, ljusgröna frukter. 
Vitt, sprött, välsmakande fruktkött. Används 
främst i medelhavsköket. Stadiga, upprätta 
plantor med lång skördetid.

�-/)-�шцшцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  120 cm
  Ettårig
  

 

 

Aubergin ‘Golden Eggs’ 
Gul Äggplanta 
Äggplanta Gul 

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin ’Golden Eggs’ 
Gul Äggplanta. Asiatisk grönsaksväxt som 
odlats i årtusenden. Ägglika, vita frukter 
som vid full mognad övergår i gult. Passar 
för krukodling.

�-/)-�ффп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Miniaubergin F1 ‘Jackpot’ 
Äggplanta 
Aubergin Mini- 

Aubergin  
Solanaceae

�$)$�0� -"$)��р�ҁ���&+*/ҁ�
Äggplanta. Tidig och kompakt mini-
aubergin för krukodling. Dekorativa 
syrenlila blommor och generöst med 
sidensvarta frukter på ca 60 gram. Används 
i gratäng, ugnsbakad, ratatouille m.m. Fint, 
stadigt växtsätt för krukodling i växthus 
eller varmt, skyddat läge utomhus.

�-/)-�рпуср� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Aubergin ‘Rotonda Bianca 
Sfumata di Rosa’ 
Äggplanta 
 

Aubergin  
Solanaceae

Aubergin  
’Rotonda Bianca Sfumata di Rosa’ 
Äggplanta. Medeltidig. Stora, runda, vita 
frukter, något ribbade, med oregelbundna, 
-*.�'$'��./-$((*-ѵ��$//Ѷ�.�ȅ$"/�!-0&/&ť//�
med mild smak. Används bl.a. till rätten 
ugnsbakad ”Eggplant Parmigiana”.

�-/)-�шцшх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Bondböna ‘Crimson Flow-
ered’ Kulturarv
 Kulturarv
Böna Bond- Kulturarv

Böna  
Fabaceae

Bondböna ’Crimson Flowered’ 
Från 1778. Rödblommande bondböna. 
Upprätt växtsätt med mörkt rosaröda 
blommor i bladfästena. Korta, knubbiga, 
gröna baljor med 3-4 gröna bönor i 
varje. Utmärkt för infrysning. Vädertålig, 
utvecklas bra även i kallare klimat.

�-/)-�шпрсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Ettårig
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Bondböna ‘Extra precoce a 
grano violetto’ 
 
Böna Bond- 

Böna  
Fabaceae

Bondböna ’Extra precoce a grano violetto’ 
Halvhög. Tidig sort med medelstora, röd-
tonade, mycket smakrika och dekorativa 
bönor. Populär i medelhavsköket och 
utvecklas bra även i vårt klimat.

�-/)-�шпрс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  60-100 cm
  Ettårig
  

 

 

Bondböna ‘Karmazyn’ 
 
Böna Bond- 

Böna  
Fabaceae

Bondböna ’Karmazyn’ 
�++-ü//1ü3�)� Ѷ�&-�ȅ$"��+'�)/*-�.*(�
ger riklig skörd av stora, gröna baljor 
matade med 4-5 dovt rosa, smakrika 
bönor. Utmärkt för infrysning. Vädertålig, 
utvecklas bra även i kallare klimat.

�-/)-�шпрср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Bondböna ‘Robin Hood’ 
 
Böna Bond- 

Böna  
Fabaceae

Bondböna ’Robin Hood’ 
Låg bondböna som även kan krukodlas. 
Välfyllda, gröna baljor med 4-6 gröna 
bönor. Mjälla och goda i soppor, grytor, 
sallader m.m. Utmärkt för infrysning. 
Utvecklas bra i vårt klimat.

�-/)-�шпрпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Bondböna ‘Superaguadulce’ 
EKO/Kulturarv
 EKO/Kulturarv
Böna Bond- EKO/Kulturarv

Böna  
Fabaceae

Bondböna ’Superaguadulce’ 
Från 1885. Mycket tidig. Halvhög. Hög-
avkastande med 6-7 stora, vita bönor per 
balja. Mycket god köldtolerans. Används 
bl.a. i soppor, grytor och sallader m.m.

�-/)-�шпрт� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Bondböna ‘Witkiem’ 
 
Böna Bond- 

Böna  
Fabaceae

Bondböna ’Witkiem’ 
Tidig och högavkastande med 25-30 
välfyllda baljor per planta. Stora, vita, 
smakrika bönor av bästa kvalitet. Utmärkt 
för infrysning. Vädertålig.

�-/)-�шпру� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Borlottoböna ‘Sanguigno 
2’ EKO
 EKO
Böna Borlotto- EKO

Böna  
Fabaceae

Borlottoböna ’Sanguigno 2’ 
Dekorativa, ca 15 cm långa baljor med 
rödspräckliga, cremevita bönor. Späda 
baljor är goda som brytbönor. Mogna 
baljor spritas och bönorna torkas för 
användning som kokböna. Odlas mot 
spaljé eller stör.

�-/)-�шпсшр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  120 cm
  Ettårig
  

 

 

Borlottoböna ‘Tintoretto’ 
Kokböna 
Böna Borlotto- 

Böna  
Fabaceae

Borlottoböna ’Tintoretto’ 
Kokböna. Låg. Tydligt rödmarmorerade 
baljor, ca 20 cm långa, med vackert 
rödspräckliga, cremevita bönor. Späda 
baljor kan med fördel användas som 
brytbönor. Bönorna spritas när baljorna 
mognat och torkat. Förvaras sedan torrt 
och används som kokböna.

�-/)-�шпхшт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytböna ‘Anellino di Trento’ 
 
Böna Bryt- 

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Anellino di Trento’ 
Haricots verts. Medelhög brytböna. Långa, 
smala lätt böjda, gröna baljor vackert 
marmorerade i lila. Trådfria och mycket 
smakrika. Tidig och högavkastande.

�-/)-�шпсшп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytböna ‘Cropper Teepee’ 
 
Böna Bryt- 

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Cropper Teepee’ 
Låg. Tidig sort med ca 18 cm långa, helt 
trådfria, gröna baljor, fritt över bladverket. 
Lättskördade baljor fritt ovanför blad-
verket. Högavkastande.

�-/)-�шпсц� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
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Brytböna ‘Fleuret’ 
 
Böna Bryt- 

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Fleuret’ 
Haricots verts. Medelhög brytböna. Mycket 
/0))��*��(ޔ�#Ѷ�"-ť)����'%*-Ѷ� )��./�хҊц�((�
i diameter, ca 15 cm långa och helt trådfria. 
En delikatess med äldre sorters fylliga smak. 
Mycket rikgivande under lång period. Går 
utmärkt att frysa in.

�-/)-�шпсфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytböna ‘Mascotte’ 
 
Böna Bryt- 

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Mascotte’ 
Låg buskböna. Producerar rikligt av långa, 
smala baljor över bladverket för lättare 
skörd. Vita, dekorativa blommor. Krispiga, 
goda bönor. Idealisk för odling i större 
krukor och utvecklas bra även på friland.

�-/)-�шпсчп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytböna ‘Maxi’ EKO
 EKO
Böna Bryt- EKO

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Maxi’ 
Haricots verts. Låg. Gröna baljor, 18-20 cm 
långa, fritt över bladverket. Tidig och 
högavkastande. Mycket vädertålig för 
nordiskt klimat.

�-/)-�шптс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytböna ‘Montano’ 
 
Böna Bryt- 

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Montano’ 
Låg. Trådfria, ca 12 cm långa, mörkgröna, 
lite tjockare och matiga baljor, fritt över 
bladverket. Klarar både kallare och 
varmare väder. Medeltidig.

�-/)-�шптф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  50 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytböna ‘Nautica’ 
Haricots Verts 
Böna Bryt- 

Böna  
Fabaceae

Brytböna ’Nautica’ 
Haricots verts. Låg. Kvalitet i absolut 
särklass. Helt raka, jämna och trådfria, ca 
13 cm långa, tunna, gröna baljor, fritt över 
bladverket. Tidig, högproducerande och 
sjukdomsresistent.

�-/)-�шпсф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Störbrytböna ‘Cobra’ 
Brytböna Stör- 
Böna Störbryt- 

Böna  
Fabaceae

Störbrytböna ’Cobra’ 
Haricots verts. Hög. Ljusgröna, trådfria, ca 
18 cm långa baljor med delikat smak. En av 
våra bästa brytbönor. Fin fryssort.

�-/)-�шпхф� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Störbrytböna ‘Matilda’ 
Brytböna Stör- 
Böna Störbryt- 

Böna  
Fabaceae

Störbrytböna ’Matilda’ 
Haricots verts. Hög. Krispiga, trådfria,  
ca 18-20 cm långa, gröna baljor med mild, 
�).�(ޔ&ѵ��$)�!-4..*-/ѵ���'�.�$�.+�'%ĝѶ�/$+$�
eller liknande.

�-/)-�шпхфр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Störbrytböna ‘Neckar 
Königin’ EKO
Brytböna Stör- EKO
Böna Störbryt- EKO

Böna  
Fabaceae

Störbrytböna ’Neckar Königin’ 
Haricots verts. Hög. Mörkgröna, trådfria, 
smala, ca 18-20 cm långa bönor med god 
smak. Högavkastande och vädertålig.

�-/)-�шпфф� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Flageoletböna ‘Flajoly’ 
 
Böna Flageolet- 

Böna  
Fabaceae

Flageoletböna ’Flajoly’ 
Låg. Fransk gourmetböna. Stora, grönvita 
bönor som kan skördas späda och använ-
das hela som brytbönor. Fullmogna baljor 
spritas, torkas och används som kokböna. 
Mycket god, tidig och högavkastande.

�-/)-�шпхср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
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Störkokböna ‘Lazy House-
wife’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Böna  
Fabaceae

Störkokböna ’Lazy Housewife’ 
Från 1855. Trådfri gourmetböna. Rikligt 
med gröna, långsmala, ca 20-25 cm, baljor 
med ca 8 grönvita bönor i. Späda baljor 
skördas och används som brytbönor. Full-
mogna baljor spritas, torkas och används 
.*(�&*&�ť)*-ѵ��-�ȅ$"1ü3�)� �.*-/�( ��
mycket god avkastning. Vitblommande.

�-/)-�шпхшу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Purpurböna ‘Purple Teepee’ 
 
Böna Purpur- 

Böna  
Fabaceae

Purpurböna ’Purple Teepee’ 
Låg. Rödvioletta, helt trådfria, ca 13 cm 
långa, spröda baljor, fritt över bladverket. 
Mycket tidig och högavkastande. Övergår i 
grönt vid kokning.

�-/)-�шпуп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Purpurböna ‘Red Swan’ 
 
Böna Purpur- 

Böna  
Fabaceae

Purpurböna ’Red Swan’ 
Låg. Vackra, rödtonade, plattrunda, lite 
tjockare, trådfria baljor, ca 12 cm långa. 
Övergår i grönt vid kokning. Generös skörd 
på låga plantor. Utmärkt fryssort.

�-/)-�шпупф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Purpurböna ‘Velour’ 
 
Böna Purpur- 

Böna  
Fabaceae

Purpurböna ’Velour’ 
Haricots verts. Medelhög brytböna. Mycket 
/0))��*��(ޔ�#Ѷ�(ť-&/�1$*' //�Ѷ� )��./�
7-8 mm i diameter, ca 15 cm långa och helt 
/-ÿ�!-$�ѵ��)�� '$&�/ ..�( ��!4''$"Ѷޔ�)�.(�&ѵ�
Frisk, tålig och mycket rikgivande under 
lång period. Övergår i grönt vid kokning. 
Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шпупп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Störpurpurböna ‘Blauhilde’ 
EKO
Purpurböna Stör- EKO
Böna Störpurpur- EKO

Böna  
Fabaceae

Störpurpurböna ’Blauhilde’ 
Hög. En blå vaxböna med långa, mjälla, 
goda baljor. Övergår i grönt vid kokning. 
Mycket rikgivande och tålig. Odlas mot 
spaljé eller stör. Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шпхтр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Störpurpurböna ‘Carminat’ 
Purpurböna Stör- 
Böna Störbryt- 

Böna  
Fabaceae

Störpurpurböna ’Carminat’ 
Hög. Djupt purpurviolett brytböna med 
upp till 25 cm långa, helt trådfria baljor. 
Mycket tidig och högavkastande. Odlas 
mot spaljé eller stör. Övergår i grönt vid 
kokning.

�-/)-�шпхтс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Störpurpurböna ‘Cosse 
Violette’ 
Purpurböna Stör- 
Böna Störpurpur- 

Böna  
Fabaceae

Störpurpurböna ’Cosse Violette’ 
	ť"ѵ��-�ȅ$"1ü3�)� �.*-/�.*(�!ÿ-�# '�� 
25 cm långa, helt trådfria, purpurvioletta 
baljor. God och dekorativ.

�-/)-�шпхт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Rosenböna ‘Enorma’ 
Blomsterböna 
Böna Rosen- 

Böna  
Fabaceae

Rosenböna ’Enorma’ 
Blomsterböna. Hög. Gröna, plattrunda 
baljor, 25-45 cm. Blomsterböna med röda 
blommor. Utmärkt matböna, bra fryssort. 
Tävlingssort.

�-/)-�шпхх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Rosenböna ‘Painted Lady’ 
Kulturarv
Blomsterböna Kulturarv
Böna Rosen- Kulturarv

Böna  
Fabaceae

Rosenböna ’Painted Lady’ 
�-ÿ)�рчффѵ��ť1 -/-üȂ��Ѷ�&'ü//-�)� Ѷ�
tvåfärgad blomsterböna. Intensivt 
rödorange blommor med vit underdel. 
Gröna, 20-30 cm långa baljor. Bönorna är 
ü/'$"�� ȅ -�&*&)$)"ѵ��-��(�/�ť)���1�"*��
kvalitet.

�-/)-�чххп� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
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Rosenböna ‘Prizegewin-
ner’ EKO
Blomsterböna EKO
Böna Rosen- EKO

Böna  
Fabaceae

Rosenböna ’Prizegewinner’ 
Blomsterböna. Rödblommande med 
långa, välfyllda baljor. Purpurröda bönor 
( ��.1�-/��üޕ�&�-ѵ��3/- (/�-$&"$1�)� ѵ�
Kokas färska som brytbönor, halvmogna 
som spritbönor eller torkade som 
borlottobönor. Fin, lättodlad spaljéväxt för 
balkong, altan och varma utelägen.

�-/)-�шпххр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  10 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Rosenböna ‘Sunset’ 
 
Böna Rosen- 

Böna  
Fabaceae

Rosenböna ’Sunset’ 
Dekorativ, snabbväxande och lättodlad 
klättrare med laxrosa blommor. Perfekt 
i spaljé, pergola och liknande. Får korta, 
smakrika, gröna bönor utmärkta för 
infrysning.

�-/)-�чххр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Rosenböna ‘White Emergo’ 
EKO
 EKO
Böna Rosen- EKO

Böna  
Fabaceae

Rosenböna ’White Emergo’ 
Hög. Gröna baljor med cremevita smör-
bönor, skördas späda eller fullmogna till 
soppor och sallader. Vitblommande.

�-/)-�шпхр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Skärböna ‘Nassau’ 
 
Böna Skär- 

Böna  
Fabaceae

Skärböna ’Nassau’ 
Låg. Ljusgröna ca 16 cm långa, spröda 
baljor med delikat bönsmak. Baljorna är 
helt trådfria, tjockt plattrunda och breda 
som traditionella skärbönor.

�-/)-�шпуф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Sojaböna ‘Fiskeby V’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Böna Soja- Kulturarv

Böna  
Fabaceae

Sojaböna ’Fiskeby V’ 
Från 1940-talet. Svensk sort, utvecklad 
för nordiskt klimat. Mild nötsmak och 
hög vitamin- och proteinhalt. Används 
som kokböna, till mjöl för bakning och 
matlagning m.m.

�-/)-�шпфп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Spritböna ‘Yin Yang’ 
 
Böna Sprit- 

Böna  
Fabaceae

Spritböna ’Yin Yang’ 
Delikata, svarta och vita bönor, milda 
och välsmakande. De gröna baljorna 
blir 15-17 cm och skördas späda som 
brytbönor eller fullmogna som kokbönor.

�-/)-�шпуц� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Vaxböna ‘De Rocquencourt’ 
 
Böna Vax- 

Böna  
Fabaceae

Vaxböna ’de Rocquencourt’ 
Låg. Gammal, omtyckt, fransk sort med 
skarpt gula, trådfria, ca 16 cm långa baljor, 
fritt över bladverket. Ger bra skörd i hela 
landet. Fin fryssort.

�-/)-�шпхп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Vaxböna ‘Meraviglia’ 
 
Böna Vax- 

Böna  
Fabaceae

Vaxböna ’Meraviglia’ 
Dekorativ lågväxande buskböna med 
рфҊсп��(�'ÿ)"�Ѷޕ��/����'%*-Ѷ��- ( "0'��( ��
purpurfärgade strimmor. Extremt krispig, 
�1&�(ޔ'$/ /ѵ�	ť"+-*�0� -�)� �!ť-�# '��
landet. Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шпхшс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Vaxböna ‘Serpedor’ 
 
Böna Vax- 

Böna  
Fabaceae

Vaxböna ’Serpedor’ 
Låg vaxböna med kortare, bredare, 
guldgula baljor, helt trådfria och mycket 
delikata, 14-15 cm långa. Bevarar färgen 
�-��ü1 )� ȅ -�&*&)$)"ѵ���'$)".1ü-��!ť-�
hela landet. Fin fryssort.

�-/)-�шпфс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
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Störskärvaxböna ‘Goldmarie’ 
Kulturarv
Skärvaxböna Stör- Kulturarv
Böna Störskärvax- Kulturarv

Böna  
Fabaceae

Störskärvaxböna ’Goldmarie’ 
Från 1800-talet. Hög skärvaxböna. 
Medeltidig till tidig med ljust gula, upp till 
22 cm långa, plattrunda, trådfria baljor. 
Skördas bäst 15-18 cm långa. Rikgivande. 
Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шпхч� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Störvaxböna ‘Neckargold’ 
Vaxböna Stör- 
Böna Störvax- 

Böna  
Fabaceae

Störvaxböna ’Neckargold’ 
Hög. Ljust gula, helt trådfria, ca 20 cm 
långa, pennformade baljor. Mycket 
högavkastande även i kallare klimat. Bra 
för infrysning.

�-/)-�шпфц� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Långböna ‘Yard Long’ 
Sparrisböna 
Böna Lång- 

Böna  
Fabaceae

Långböna ’Yard Long’ 
Sparrisböna. Tunna, smala baljor, upp till 
хп��(�'ÿ)"�ѵ��). .���).(ޔ�1&�- �1�-�� )�
stor delikatess, helt trådfria med nötaktig 
smak. Högproducerande för skyddat läge. 
Klängande växtsätt.

�-/)-�шчпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  125-200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bärpeppar ‘Lemon Drop’ 
Chilipeppar 
Peppar Bär- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Bärpeppar ’Lemon Drop’ 
Citrongula, ca 7-10 cm långsmala frukter 
med en explosiv hetta och lätt sötma 
med en hint av citrus. Höga, välgrenande 
plantor med god avkastning.  
15 000-30 000 Scoville.

�-/)-�тпссц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Chilipeppar ‘Anaheim’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Peppar Chili- Kulturarv

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Anaheim’ 
Från ca 1900. Mild chilipeppar med upp till 
20 cm långa, gröna frukter som används 
färsk i sallad, på grillspett, att fyllas och 
ugnsbakas m.m. För mer hetta, låt frukten 
mogna helt till rött. 500-2500 Scoville.

�-/)-�тпссу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Black Fangs’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Black Fangs’ 
Klassisk chilipeppar av cayennetyp. 
Långsmala frukter, ca 7 cm, i läckert 
svart med vacker blomning i mörkt lila. 
Frukterna övergår i djuprött vid full 
mognad. Dekorativa, välgrenande plantor 
med god avkastning. 30 000-50 000 Scoville.

�-/)-�тпссх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar F1 ‘Cayennetta’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar F1 ’Cayennetta’ 
Minicayennetyp med klarröda, ca 10 cm 
långsmala frukter med mild hetta. Mycket 
rikgivande och utvecklas bra även i 
nordiskt klimat. Kompakt, buskigt växtsätt 
med hängande frukter under bladverket, 
idealisk för krukodling i varma lägen.  
10 000-20 000 Scoville.

�-/)-�тпссс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  6 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘De Cayenne’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’De Cayenne’ 
Klassisk chilipeppar. Långsmala, gröna 
frukter som vid full mognad övergår i rött. 
Ca 20-25 gånger starkare än vanlig paprika. 
30 000-50 000 Scoville.

�-/)-�тпсс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Hungarian 
Yellow Wax Hot’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Hungarian Yellow Wax Hot’ 
Tidig. 12 cm långsmala, gula frukter som 
senare övergår i rött. Tolererar även lägre 
temperatur. Aromrik. 1000-4000 Scoville.

�-/)-�тупр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  50 cm
  Ettårig
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Chilipeppar ‘Jalapeño’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

�#$'$+ ++�-�ҁ��'�+ ś*ҁ�
Mexikansk chilipeppar. Kompakta plantor 
med 6 cm avlånga, svagt koniska gröna 
frukter som vid full mognad övergår i rött. 
2000-8000 Scoville.

�-/)-�тпст� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Lombardo’ 
Sötpeppar 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Lombardo’ 
Sötpeppar med 12-15 cm långa, gröna 
frukter som övergår i rött vid full mognad. 
Används i sallader, inläggningar m.m.  
500-2000 Scoville.

�-/)-�шусс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Padron’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Padron’ 
Tapas-peppar. Rysk Roulette-chili. Koniska, 
lätt rynkiga frukter som skördas gröna  
ca 5-8 cm. Vid full mognad övergår de  
till rött. Varierande styrka på frukterna,  
1 av 20 blir riktigt het, övriga relativt milda. 
Klassisk tapasrätt, stekt eller grillad med 
havssalt och olivolja. 500-5000 Scoville.

�-/)-�тпсст� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Peter’ 
Penispeppar 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Peter’ 
Penispeppar. Grönt bladverk med vita 
blommor som utvecklas till 7-10 cm långa 
gröna, skrynkliga frukter som mognar till 
rött. Dess lite oanständiga utseende gör 
den till en välkänd sort hos hobbyodlare 
och chilifantaster. 10 000-23 000 Scoville.

�-/)-�тпссф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Sweet Banana’ 
Kulturarv
Bananpaprika Kulturarv
Peppar Chili- Kulturarv

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Sweet Banana’ 
Bananpaprika. Från 1940. Gula, bananlika 
mycket användbara söta goda frukter.  
Vid full mognad övergår färgen i rött.  
100-500 Scoville.

�-/)-�шуср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Vampire’ 
 
Peppar Chili- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chilipeppar ’Vampire’ 
Dekorativt grönsvart bladverk och lila 
blommor som följs av svarta 8-10 cm långa 
frukter som mognar till blodrött. Mycket 
tidig och produktiv. 14 000-15 000 Scoville.

�-/)-�тусхп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Chiltepinpeppar ‘Birds Eye’ 
Chilipeppar 
Peppar Chiltepin- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Chiltepinpeppar ’Birds Eye’ 
Täta plantor med små, runda gröna frukter 
som övergår i rött. Blomtid och frukt-
sättning pågår samtidigt. En av världens 
hetaste sorter. 100 000-350 000 Scoville.

�-/)-�ттшс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  70 cm
  Två-Flerårig
  Zon -

 

 

Havannapeppar ‘Fruity 
Vulcano’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Havannapeppar ’Fruity Vulcano’ 
Vackra, långa, smala, mycket rynkiga 
frukter. Mognar från ljust gröna till varmt 
klarröda. Fruktig smak med tydlig hetta. En 
välsmakande krydda i såser, grytor m.m. 
�ü'"- )�)� Ѷ�&-�ȅ$"1ü3�)� �+'�)/*-�.*(�"ÿ-�
utmärkt att odla i krukor. 100 000 Scoville.

�-/)-�ттшхф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Havannapeppar ‘Habanero 
Caribbean Red’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Havannapeppar  
’Habanero Caribbean Red’ 
Lysande limegröna, 3-5 cm långa frukter 
som mognar till blodrött med den karaktär-
istiska fruktiga habanerosmaken. Något 
hetare än traditionell habanero. Utmärkt 
för krukodling. 300 000-445 000 Scoville.

�-/)-�тпсур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
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Havannapeppar ‘Habanero 
Hot Lemon’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Havannapeppar ’Habanero Hot Lemon’ 
Små, gula, ca 1,5-3 cm långa, citron-
formade frukter. Het med tydlig 
citrus liknande arom och smak. Otroligt 
 rikgivande på välgrenande, buskiga 
plantor. Utmärkt även för krukodling.  
200 000-350 000 Scoville.

�-/)-�ттшхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Havannapeppar ‘Habanero 
Orange’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Havannapeppar ’Habanero Orange’ 
Förgrenande plantor med 3-5 cm långa, 
veckiga, orange frukter. En av världens 
hetaste sorter, med en speciell, karaktäris-
tisk mangosmak. 100 000-300 000 Scoville.

�-/)-�тпсу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  60 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Havannapeppar ‘Naga 
Jolokia’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Chilipeppar  
Solanaceae

	�1�))�+ ++�-�ҁ��"���*'*&$�ҁ�
En av världens absolut hetaste peppar-
sorter. Producerar små, konformade, röda 
frukter ca 6-8 cm långa. Används med 
försiktighet! 855 000-1 000 000 Scoville.

�-/)-�ттшхр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Havannapeppar ‘Scotch 
Bonnet’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Havannapeppar ’Scotch Bonnet’ 
Starkt veckade, ca 4-6 cm långa, vackert 
glänsande frukter som mognar till 
rödorange. Karaktäristisk habanero med 
den aromatiskt fruktiga smaken med tydlig 
hetta. Välgrenande växtsätt, utmärkt även 
för krukodling. 325 000-350 000 Scoville.

�-/)-�тпсус� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Tabascopeppar ‘Tabasco’ 
Chilipeppar 
Peppar Tabasco- 

Chilipeppar  
Solanaceae

Tabascopeppar ’Tabasco’ 
Små ,spetsiga, upprätta, gröna-röda frukter 
som används i alla stadier. Klassisk sort för 
bl.a. såser och asiatisk mat med sin unikt 
eldiga smak. 70 000-100 000 Scoville.

�-/)-�ттшх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  50 cm
  Två-Flerårig
  Zon -

 

 

Ostindiskt Citrongräs 
 
Citrongräs Ostindiskt 

Citrongräs  
Poaceae

Ostindiskt Citrongräs 
Asiatiskt gräs, varav den nedre delen av 
stjälken används. Har en stark och frisk 
citronsmak. För soppor, grytor, te m.m. 
Krukodlas och övervintras frostfritt.

�-/)-�шфчт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-40 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Bladdill ‘Bouquet’ 
 
Dill Blad- 

Dill  
Apiaceae

Bladdill ’Bouquet’ 
Traditionell örtkrydda. Särskilt aromatisk 
och bladrik. Går i blom mycket sent. 
Utmärkt till infrysning, dekoration, 
gravning m.m.

�-/)-�тптр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladdill ‘Forrest’ 
 
Dill Blad- 

Dill  
Apiaceae

Bladdill ’Forrest’ 
�4�& /��-*(�/$.&/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ�
Goda och dekorativa, skira dillkronor över 
bladverket. Blad och blommor skördas 
samtidigt under hela säsongen. Lågt, 
kompakt växtsätt. Används även som 
prydnadsväxt i ettåriga blomsterrabatter.

�-/)-�тптср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladdill ‘Tetra’ EKO
 EKO
Dill Blad- EKO

Dill  
Apiaceae

Bladdill ’Tetra’ 
Traditionell örtkrydda. Särskilt aromatiskt, 
��/"$&$ޕ(ޔ'��1 -&ѵ�	ť"+-*�0� -�)� �( ��
buskigt, stadigt växtsätt. Går i blom mycket 
sent. Utmärkt för infrysning, dekoration, 
gravning m.m.

�-/)-�тпту� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Ettårig
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Bladdill ‘Thalia’ EKO
 EKO
Dill Blad- EKO

Dill  
Apiaceae

Bladdill ’Thalia’ 
�-��$/$*) ''�ť-/&-4���ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ�/ü//�*�#�
�-*(�/$.&/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ü'�$"/�
rikgivande under lång tid, går i blom 
mycket sent. Utmärkt till infrysning, 
dekoration, gravning m.m.

�-/)-�тптуп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Dill ‘Como’ 
 
 

Dill  
Apiaceae

Dill ’Como’ 
Traditionell örtkrydda. Den bästa sorten för 
krondill. Bildar stora dillkronor. Används 
främst i olika inläggningar. Kan även sås i 
omgångar och skördas som bladdill.

�-/)-�тптп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Sötfänkål ‘Finale’ EKO
Knölfänkål EKO
Fänkål Söt- EKO

Fänkål  
Apiaceae

Sötfänkål ’Finale’ 
Knölfänkål. Högvuxna, täta, runda knölar 
med anisliknande smak. Kan skördas under 
lång tid. Går sent i blom. Upprätt, friskt 
*�#��$''$&/��'��1 -&ѵ��)ť'�-�*�#��'��.&�ȅ�
�)1ü)�.�.*(�� '$&�/ .."-ť).�&�$��'ѵ�ѵޔ�.&-
rätter. Fröerna används som brödkrydda. 
Odlingssäker för det nordiska klimatet.

�-/)-�трчшс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Sötfänkål ‘Fino’ 
Knölfänkål 
Fänkål Söt- 

Fänkål  
Apiaceae

Sötfänkål ’Fino’ 
Knölfänkål. Krydd- och grönsaksväxt 
( ���)$.'$&Ѷޔ�)�.(�&ѵ�� )�0++.1ü''���
./�(��. )�*�#��'��.&�ȅ )��)1ü)�.�.*(�
delikatessgrönsak. Fröerna används som 
brödkrydda. Odlingssäker sort för det 
nordiska klimatet.

�-/)-�трчш� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Druvgurka F1 ‘Anulka’ 
Västeråsgurka 
Gurka Druv- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Druvgurka F1 ’Anulka’ 
Picklesgurka, Västeråsgurka. Mängder av 
små, gröna, krispiga frukter. Kan skördas 
från ca 7 cm, men goda även som lite 
större. Används främst till inläggning men 
kan även ätas färsk. Högavkastande och 
sjukdomsresistent sort som ger bra skörd 
även vid lägre sommartemperaturer.

�-/)-�шртфр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Druvgurka F1 ‘Diamant’ EKO
 EKO
Gurka Druv- EKO

Gurka  
Cucurbitaceae

Druvgurka F1 ’Diamant’ 
Västeråsgurka. Partenokarp. Utmärkt för 
inläggning av cornichons (smågurkor) eller 
traditionellt i salt- eller ättikslag. Tidig, 
högavkastande och sjukdomsresistent sort, 
särskilt lämplig för nordiskt klimat.

�-/)-�шртфп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  5 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Druvgurka F1 ‘Gunnar’ 
Västeråsgurka 
Gurka Druv- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Druvgurka F1 ’Gunnar’ 
Västeråsgurka. Ampelgurka. Partenokarp 
(självbefruktande). Mörkt gröna, smakrika 
gurkor på ca 12 cm. Kortare rankor på  
ca 1 meter, passande för odling i stora 
amplar och byttor. Utmärkt inläggningssort 
med god avkastning.

�-/)-�шрутп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Druvgurka F1 ‘Partner’ 
 
Gurka Druv- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Druvgurka F1 ’Partner’ 
Partenokarp (självbefruktande). Högsta 
avkastning med ca 12 cm långa frukter, 
utmärkta för inläggning. Mycket stor 
1ü3/&-�ȅѵ�� -��-��.&ť-��ü1 )�1$��'ü"- �
sommartemperaturer.

�-/)-�шрфч� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Druvgurka ‘Vert Petit de 
Paris’ 
Västeråsgurka 
Gurka Druv- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Druvgurka ’Vert Petit de Paris’ 
Västeråsgurka. Tidig, småfruktig sort med 
söt och god smak. Utmärkt för salt- eller 
ättiksinläggningar. Snabbväxande och 
rikgivande för hela landet.

�-/)-�шруп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  70 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
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Växthusgurka F1 ‘Cordoba’ 
 
Gurka Växthus- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Växthusgurka F1 ’Cordoba’ 
Partenokarp (självbefruktande) slanggurka 
för växthus. Mörkgröna, ca 30 cm långa och 
'ü//�-üȂ'�� �!-0&/ -�( ��'$/ /�&ü-)#0.�*�#�
krispig, god smak. Tidig och högavkastande 
med mycket lång skördetid. Frisk och 
1ü3/&-�ȅ$"�+-*Ȃ."0-&��!ť-�#*��4*�'$)"ѵ�
Mjöldaggsresistent.

�-/)-�шртср� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  4 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Växthusgurka F1 ‘Delistar’ 
 
Gurka Växthus- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Växthusgurka F1 ’Delistar’ 
Partenokarp (självbefruktande). Små, 
�(ޔ�.'�)""0-&*-Ѷ�0/.ť&/�&-$.+$"��*�#�
goda. Skalet är extremt tunt och nästan 
genomskinligt vilket ger gurkan ett ljust, 
nästan vitt utseende. Skördas ca 16 cm 
långa. Odlas i växthus eller på varma 
utelägen.

�-/)-�шрсур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  4 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Växthusgurka F1 ‘Deltastar’ 
 
Gurka Växthus- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Växthusgurka F1 ’Deltastar’ 
Partenokarp (självbefruktande), mörkgrön 
minislanggurka för färskkonsumtion. Lätt 
ribbade, välsmakande och krispiga frukter, 
16-18 cm långa. Mycket rikgivande, skördas 
 ȅ -#�)��# '��.*((�- )ѵ��/1 �&'�.��-��$�
hobbyväxthus. Kan också odlas på varma 
utelägen.

�-/)-�шрсуп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  4 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Växthusgurka F1 ‘Flamingo’ 
EKO
Slanggurka EKO
Gurka Växthus- EKO

Gurka  
Cucurbitaceae

Växthusgurka F1 ’Flamingo’ 
Partenokarp (självbefruktande), grön 
.'�)""0-&��!ť-�1ü3/#0.ѵ��-�ȅ$"�Ѷ�!-$.&��
plantor med 20-30 cm långa, mörkgröna 
frukter, helt bitterfria. Snabbväxande och 
rikgivande för hela landet.

�-/)-�шртп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  4 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Växthusgurka F1 ‘Max’ 
 
Gurka Växthus- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Växthusgurka F1 ’Max’ 
Partenokarp (självbefruktande) slanggurka 
för växthus. Mörkgröna, ca 30 cm långa, 
)ÿ"*/�-üȂ'�� Ѷ�1ü'!*-(�� �!-0&/ -ѵ��-$.&Ѷ�
god smak. Tidig och högavkastande med 
extra lång skördetid från midsommar till 
hösten. En av de bästa hobbysorterna. 
�0)��*�#�1ü3/&-�ȅ$"ѵ��%ť'��"".- .$./ )/ѵ

�-/)-�шртс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  6 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Slanggurka ‘Beit Alpha’ 
Salladsgurka 
Gurka Slang- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Slanggurka ’Beit Alpha’ 
��''��."0-&�ѵ���ȅ$"�*�#�&-$.+$"�.*-/�!ť-�
färskkonsumtion och inläggning. Får 
17-20 cm långa, mörkgröna frukter. Lång 
skördetid. För friland och växthus.

�-/)-�шруф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  35 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Slanggurka F1 ‘Jurassic’ EKO
 EKO
Gurka Slang- EKO

Gurka  
Cucurbitaceae

�'�)""0-&���р�ҁ�0-�..$�ҁ�
Dinosauriegurka. Mycket speciell slang-
gurka med 35-40 cm långa, smala, grovt 
knottriga, mörkgröna frukter. Krispig och 
välsmakande med intensiv gurksmak. 
Rikgivande för hobbyodling på friland och i 
växthus. Uppbindes.

�-/)-�шрсцп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  3 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Slanggurka ‘Longo da China’ 
 
Gurka Slang- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Slanggurka ’Longo da China’ 
�4�& /�'ÿ)"�.'�)""0-&�Ѷ�*ȅ��фп��(ѵ�
Mörkgröna, krispiga och något små-
knottriga frukter av bästa kvalitet. Passar 
både för friland och växthus.

�-/)-�шрфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Slanggurka ‘Marketmore 
76’ EKO
 EKO
Gurka Slang- EKO

Gurka  
Cucurbitaceae

�'�)""0-&��ҁ��-& /(*- �цхҁ�
Omtyckt sort med halvlånga, välformade, 
mörkgröna, något taggiga frukter. 
Snabbväxande och högavkastande under 
lång tid. Utvecklas bra även i kallare klimat. 
Uppbindes.

�-/)-�шрфц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
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Slanggurka F1 ‘Sherpa’ 
 
Gurka Slang- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Slanggurka F1 ’Sherpa’ 
Partenokarp (självbefruktande). Helt 
släta, 15-25 cm långa frukter med krispigt 
fruktkött och små kärnhus. Bra hållbarhet 
och högsta kvalitet för färskkonsumtion 
och inläggning.

�-/)-�шрсц� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  8 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Slanggurka F1 ‘Superina’ 
 
Gurka Slang- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Slanggurka F1 ’Superina’ 
Partenokarp (självbefruktande). Mörkt 
"-ť)�Ѷ�&-$.+$"��*�#�.�ȅ$"��!-0&/ -�!ť-�!ü-.&-
konsumtion och inläggning. Slätskaliga 
frukter med få taggar, skördas ca 12-14 cm 
långa. Högavkastande och sjukdomsresis-
tent sort som ger bra skörd utomhus även 
vid lägre sommartemperaturer.

�-/)-�шрфцп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  4 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Vit Slanggurka ‘White 
Wonder’ 
Asiagurka 
Gurka Vit Slang- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Vit Slanggurka ’White Wonder’ 
Asiagurka. Vit, halvlång, lite tjockare 
slanggurka med sprött, krispigt fruktkött 
av utmärkt kvalitet. Mycket tidig. Fin 
inläggningsgurka för friland och växthus. 
Skördas ca 15-20 cm långa.

�-/)-�шрфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Bittergurka ‘Naja’ 
 
 

Gurka  
Cucurbitaceae

Bittergurka ’Naja’ 
�'ü)"1ü3/�!-ÿ)��ü./$)�$ )ѵ��%0+/�! (ޕ$&�� �
blad. Ovala, ljusgröna-vita frukter som 
övergår i orange, vilka täcks av små 
knölar i ordnade rader. Ingår traditionellt i 
orientaliska kök. Frukterna skördas gröna 
och bör tillagas före förtäring.

�-/)-�шчртп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Djungelgurka Kulturarv
Guadaloupegurka Kulturarv
Gurka Djungel- Kulturarv

Gurka  
Cucurbitaceae

Djungelgurka 
Guadaloupegurka. Från 1866. Mexikansk 
Vattenmelon. Lättodlad klängväxt med 
$)/ ).$1�1ü3/&-�ȅѵ��ü)"� -��1�.(ÿѶ�тҊф��(�
långa, ovala gröna frukter med mild 
söt sur smak. Används färsk i sallad eller 
inlagd som syltlök eller i sockerlag som 
dessertfrukt.

�-/)-�шчсч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  12 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Kiwano 
Kiwana 
 

Gurka  
Cucurbitaceae

Kiwano 
Rankande, spännande, exotisk gurkväxt. 
Korta taggiga frukter med en mycket 
angenäm smak. God i sallader, fruktdrinkar 
(ѵ(ѵ��)*-(�1ü3/&-�ȅѵ���'�.��ü./�$�1ü3/#0.Ѷ�
mot varma väggar och liknande.

�-/)-�шчпу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  aug-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Sikkimgurka 
Brun Nätgurka 
Gurka Sikkim- 

Gurka  
Cucurbitaceae

Sikkimgurka 
Brun Nätgurka. Märklig klängande gurkväxt 
vars gröna omogna frukter passar till sallad 
och inläggning. Mogna frukter är 15-30 cm 
långa, kastanjebruna med dekorativt 
nätmönster. Lång hållbarhetstid och äts 
färsk eller tillagad, gärna i sallad och i 
inläggningar.

�-/)-�шчтп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Äppelgurka ‘Lemon’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Gurka Äppel- Kulturarv

Gurka  
Cucurbitaceae

Äppelgurka ’Lemon’ 
Från 1894. Ovanlig gurkväxt. Delikata, 
äggrunda, gulvita frukter, vilka skördas 
små. Används färska, samt framför allt till 
olika ättiksinläggningar, pickles m.m.

�-/)-�шчпч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Haverrot ‘Mammoth Sand-
wich Island’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Haverrot  
Asteraceae

Haverrot ’Mammoth Sandwich Island’ 
Från 1899. Gammal, intressant kultur-
grönsak, vars långa, ljusgula rötter är en 
delikatess. Serveras gärna ångkokta med 
smör, i grytor, rotfruktsgratänger eller 
ugnsrostad. Frosttålig.

�-/)-�шчрх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  april-maj/

okt-nov
  10-30 dgr
  okt-nov/

april-maj
  100 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-3(5)

 

 



44  |  Grönsaksväxter

Ampeljordgubbe F1 ‘Rain-
bow Treasure’ 
 
Jordgubbe Ampel- 

Jordgubbe  
Rosaceae

Ampeljordgubbe  
F1 ’Rainbow Treasure’ 
En spännande, iögonfallande jordgubbe 
för lådor, amplar och rabatter. Vita, 
ljusrosa och cerise blommor med stort 
prydnadsvärde. Stora, söta, delikata och 
�*ȅ�)� �!-0&/ -ѵ

�-/)-�чшуш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  12 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Ampeljordgubbe ‘Tempta-
tion’ 
 
Jordgubbe Ampel- 

Jordgubbe  
Rosaceae

Ampeljordgubbe ’Temptation’ 
Kompakta plantor med hängande 
fruktgrenar. Mörkröda, mycket 
välsmakande bär. Lång skördetid ända till 
senhösten. Bildar nästan inga revor vilket 
gör den särskilt lämplig för amplar, urnor 
och balkonglådor.

�-/)-�шфшх� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-mars
  1-3 mån
  juni-sep
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Jordgubbe F1 ‘Tristan’ 
 
 

Jordgubbe  
Rosaceae

�*-�"0�� ��р�ҁ�-$./�)ҁ�
Medelstora, söta, klarröda, välsmakande 
frukter och djupt ceriserosa blommor. 
Riklig blom och mängder av frukter 
under hela säsongen. Kompakta plantor 
med få eller inga utlöpare, utmärkt för 
hobbyodling i lådor, amplar och rabatter. 
Kan även odlas i växthus.

�-/)-�шфшхр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-sep
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Jordmandel Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Jordmandel  
Cyperaceae

�*-�(�)� '�
Från 1200-talet. Halvgräs som bildar ätliga, 
1-2 cm långa, cylindriska knölar under 
jorden. Jordmandlarna har en söt, nötlik 
smak. Kan ätas färska, rostas i honung, 
blandas i müsli eller saltas och användas 
som snacks.

�-/)-�шчсш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  35 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Herkuleskalebass ‘Hercules 
Club’ 
 
Kalebass Herkules- 

Kalebass  
Cucurbitaceae

Herkuleskalebass ’Hercules Club’ 
Slingrande växt med 50-75 cm långa 
!-0&/ -ѵ��)*-(�1ü3/&-�ȅѵ��(*")��!-0&/ -�
har vitt, delikat fruktkött. Mogna frukter 
kan torkas och målas. Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�шчст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  mars-maj
  15-30 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Kardon ‘Plein Blanc 
Amélioré’ 
 
 

Kardon  
Asteraceae

Kardon ’Plein Blanc Amélioré’ 
Delikatessgrönsak, vars tjocka, 
märgrika stjälkar används liknande 
som kronärtskocka. Stora, silvergröna, 
�&$ޕ+%0�� ��'��ѵ�:-ޕ� -ÿ-$"�( )�*�'�.�
vanligen som ettårig.

�-/)-�шцфх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  sep-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Smörgåskrasse 
Kryddkrasse 
Krasse Smörgås- 

Krasse  
Brassicaceae

Smörgåskrasse 
Kryddkrasse. Snabbväxande kryddväxt 
som används på samma sätt som groddar, 
på smörgås, i sallader m.m. God och 
vitaminrik även under den mörka årstiden. 
Kan sås inomhus hela året, i skålar med 
vått papper eller liknande.

�-/)-�тпчп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  jan-dec
  5-15 dgr
  juli-aug
  5 cm
  Ettårig
  

 

 

Smörgåskrasse ‘Cresso’ EKO
Kryddkrasse EKO
Krasse Smörgås- EKO

Krasse  
Brassicaceae

Smörgåskrasse ’Cresso’ 
Snabbgroende, vitaminrik kryddväxt som 
odlas och används på samma sätt som 
groddar, på smörgås, i sallader m.m. Kan 
sås inomhus hela året, i skålar med vått 
papper eller liknande. Mycket lättodlad och 
populär att odla med barnen.

�-/)-�тпчпс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  jan-dec
  5-15 dgr
  juli-aug
  5 cm
  Ettårig
  

 

 

Storbladig Smörgåskrasse 
‘Broadleaved’ 
Smörgåskrasse Storbladig 
Krasse Storbladig Smörgås- 

Krasse  
Brassicaceae

Storbladig Smörgåskrasse 
’Broadleaved’ 
Kryddkrasse. Särskilt storbladig, snabb-
växande kryddväxt som används på 
samma sätt som groddar, på smörgås, i 
sallader etc. Vitaminrik gröda att odla året 
om i skålar med vått papper eller liknande.

�-/)-�тпчпт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  jan-dec
  5-15 dgr
  juli-aug
  5 cm
  Ettårig
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Kronärtskocka ‘Green Globe’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Kronärtskocka  
Asteraceae

Kronärtskocka ’Green Globe’ 
Från 1863. Flerårig delikatessgrönsak som 
vanligen odlas som ettårig. Smakrika, 
/%*�&���'*(�*//)�-�*�#�&-�ȅ$"�Ѷ�4//- �
kronblad. Serveras bl.a. kokta med skirat 
smör. Dekorativa jätteblommor för färska 
eller torkade arrangemang.

�-/)-�шцфц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Kronärtskocka ‘Violet de 
Provence’ 
 
 

Kronärtskocka  
Asteraceae

Kronärtskocka ’Violet de Provence’ 
Purpurfärgad kronärtskocka. De delikata 
kronbladen med angenäm smak serveras 
bl.a. med skirat smör. Odlas vanligen 
som ettårig. Dekorativa, purpurfärgade 
jätteblommor, perfekta i olika prydnads-
arrangemang, även torkade.

�-/)-�шцфш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Blomkål ‘All The Year 
Round’ 
 
Kål Blom- 

Kål  
Brassicaceae

Blomkål ’All The Year Round’ 
Medeltidig. Stora, täta, snövita huvuden av 
#ť"./��&1�'$/ /ѵ��-�ȅ$"/�-*/.4./ (Ѷ�1$'& /�
gör att den bättre klarar torka. Erkänt bra 
sort både för sommar- och höstskörd i hela 
landet.

�-/)-�шрцп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Blomkål ‘Early Snowball X’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Kål Blom- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Blomkål ’Early Snowball X’ 
Från 1888. Tidig, pålitlig och enhetlig 
sort med täta, runda, rent vita huvuden. 
Vädertålig. Används färsk i sallader och 
råkost, ångkokt, stuvad m.m.

�-/)-�шрхп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

$NQOMȔN�(��Ũ)TCHƓVKũ�
 
Kål Blom- 

Kål  
Brassicaceae

�'*(&ÿ'��р�ҁ�-�Ȃ$/$ҁ�
Violetta, små och välknutna huvuden. 
Används med fördel som färggrann råkost 
i sallad eller som dipgrönsak etc. Övergår 
vid kokning i blågrönt.

�-/)-�шрцтп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Blomkål ‘Igloo’ 
 
Kål Blom- 

Kål  
Brassicaceae

Blomkål ’Igloo’ 
Medeltidig sort med snövita, täta huvuden. 
�ť-/-üȂ'$"�!ť-�.&ť-���1�.+-ť���($)$#010� )�
som delikatessgrönsak, färsk eller tillagad. 
Bra till infrysning.

�-/)-�шрхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Blomkål ‘Snowball’ EKO
 EKO
Kål Blom- EKO

Kål  
Brassicaceae

Blomkål ’Snowball’ 
Medeltidig sort med stora, välformade, 
täta, vita huvuden. Utvecklas bra även i 
kallare klimat. För friland och växthus.

�-/)-�шрхф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Blomkål F1 ‘Sunset’ 
 
Kål Blom- 

Kål  
Brassicaceae

Blomkål F1 ’Sunset’ 
Tidig och medelstor med orange, 
välsmakande huvuden. Skördas även som 
miniblomkål. Delikatessgrönsak för råkost 
eller tillagning.

�-/)-�шрхтп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Blomkål ‘Yellow Green 
Macerata’ 
 
Kål Blom- 

Kål  
Brassicaceae

Blomkål ’Yellow Green Macerata’ 
Spännande blomkålssort med ljust 
gulgröna, medelstora huvuden. Mycket 
god, fyllig smak. Används färsk eller 
tillagad. Medeltidig, bra fryssort.

�-/)-�шрхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
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Broccoli F1 ‘Green Magic’ 
 
Kål Broccoli 

Kål  
Brassicacae

Broccoli F1 ’Green Magic’ 
Exklusiv, enhetlig sort med täta, mörk-
gröna buketter. Mycket smakrik. Ger stor 
upprepad skörd av bästa kvalitet. Bra för 
infrysning. Rikgivande, vädertålig och 
sjukdomsresistent, särskilt bra för nordiskt 
klimat.

�-/)-�шрчс� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Broccoli F1 ‘Hirzia’ 
Sparriskål 
Kål Broccoli 

Kål  
Brassicaceae

Broccoli F1 ’Hirzia’ 
Sparriskål. Broccoli där huvudskotten delar 
�(ޔ�$�"$.Ѷ�'ÿ)"./%ü'&$"���0& // -ѵ��*-/.ü// -�
.ü//��.$�*.&*//�1�- ȅ -�(�)�.&ť-��-�# '��
hösten. Söt och mild kålsmak, där även de 
vitaminrika stjälkarna och bladen gör sig 
Ѷ�ÿ)"&*&�(ѵ(ѵ&*�2$�/(ޔ

�-/)-�шрчсу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Broccoli ‘Miranda’ 
Sparriskål 
Kål Broccoli 

Kål  
Brassicaceae

Broccoli ’Miranda’ 
Sparriskål. Dekorativ lilafärgad broccoli 
av calabresetyp. En spännande och 
mer ovanlig sort, väl värd sin plats i 
köksträdgården. Bildar många sidoskott 
 ȅ -�#010�.&ť-�ѵ��+-ť��*�#�.(�&-$&Ѷ�
utmärkt även för infrysning.

�-/)-�шрчпп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Broccoli ‘Ramoso Calabrese’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Kål Broccoli Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Broccoli ’Ramoso Calabrese’ 
Från 1880. Mörkgrön. Mycket smakrik. Ger 
många sidoskott och rik skörd i hela landet. 
Bra till infrysning.

�-/)-�шрчп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Broccoli ‘Waltham’ EKO/
Kulturarv
 EKO/Kulturarv
Kål Broccoli EKO/Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Broccoli ’Waltham’ 
Från 1951. Populär förädling av calabrese-
typ. Mörkgröna, smakrika huvuden med 
stora sidoskott. Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шрчт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Vinterbroccoli ‘Summer 
Purple’ 
Sparrisbroccoli 
Broccoli Vinter- 

Kål  
Brassicacae

Vinterbroccoli ’Summer Purple’ 
Sparrisbroccoli. Vackert, purpurlila 
broccoli med mängder av sidoskott längs 
huvudstjälken. De späda skotten skördas 
under sensommaren-hösten eller på 
vårvintern och äts färska, lättkokta eller 
2*&�� ѵ��ť'�/ÿ'$"ѵ

�-/)-�шрчсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  Tvåårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Broccolirybs ‘Quarantina’ 
Rybs Broccoli- 
Kål Broccolirybs 

Kål  
Brassicaceae

Broccolirybs ’Quarantina’ 
Enastående god kålväxt från Italien, 
släkt med rybs och rova. Unga skott och 
blomhuvuden äts lättkokta, gärna med lite 
vitlök och olja. Enormt snabbväxande, ger 
�)�- )�0%�//*&.�- ޕ)�.&ť-��-ѵ

�-/)-�шттф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-maj/

juli-aug
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Broccolo ‘Romanesco 
Natalino’ 
 
Kål Broccolo 

Kål  
Brassicaceae

Broccolo ’Romanesco Natalino’ 
Ovanlig broccolityp från Italien. Dekorativa, 
gulgröna, sammansatta huvuden i konisk 
formation. Delikatessgrönsak som används 
som vanlig broccoli. Ger skörd under 
mycket lång tid.

�-/)-�шрчф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Brysselkål F1 ‘Bosworth’ 
Rosenkål 
Kål Bryssel- 

Kål  
Brassicaceae

Brysselkål F1 ’Bosworth’ 
Rosenkål. Snabbväxande höst- och 
vintersort. Täta, välfyllda huvuden av 
superb kvalitet med söt och god smak. 
Högavkastande. Utmärkt frys- och 
lagringssort.

�-/)-�шршр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  75 cm
  Ettårig
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Brysselkål ‘Kalettes Garden 
mix’ 
 
Kål Bryssel- 

Kål  
Brassicaceae

Brysselkål ’Kalettes Garden mix’ 
Blomsterkål. Dekorativ brysselkål med 
öppna blomsterknyten längs stammen. 
Mild, grönkålslik smak. Används kokt, 
gräddstuvad, som råkost i sallad, smoothies 
etc. Utmärkt fryssort. Kan även odlas som 
prydnadsväxt i krukor och på friland.

�-/)-�шршуп� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Brysselkål ‘Long Island’ 
Kulturarv
Rosenkål Kulturarv
Kål Bryssel- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Brysselkål ’Long Island’ 
Rosenkål. Från 1890. Ger mängder av 
mörkgröna, fasta huvuden. Särklassigt 
smakrik. Bra höst- och vintersort. Utmärkt 
fryssort.

�-/)-�шршп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Brysselkål ‘Red Ball’ 
Rosenkål 
Kål Bryssel- 

Kål  
Brassicaceae

Brysselkål ’Red Ball’ 
Rosenkål. Populär kålväxt med röda, fasta, 
%ü()./*-��#010� )ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&ѵ��-��
kvalitet, lämplig till infrysning. Utmärkt för 
nordiskt klimat.

�-/)-�шршс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Grönkål ‘Dwarf Green 
Curled’ Kulturarv
 Kulturarv
Kål Grön- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Grönkål ’Dwarf Green Curled’ 
Från 1863. Mörkgröna, tätt krusade blad 
av utmärkt kvalitet. Smakrik och köldtålig. 
Används färsk eller tillagad samt som 
dekoration.

�-/)-�шспп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  175 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  50-60 cm
  Ettårig
  

 

 

Grönkål ‘Lerchenzungen’ 
EKO
 EKO
Kål Grön- EKO

Kål  
Brassicaceae

Grönkål ’Lerchenzungen’ 
� � '#ť"�( ��/ü//ޔ�)&-0.$"�Ѷ�(ť-&"-ť)��
blad. Smakrik, god och mycket köldtålig. 
Gammal, nordtysk sort, väl anpassad för 
vårt klimat. Används färsk eller tillagad 
samt som dekoration.

�-/)-�шсппр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Grönkål ‘Midnight Sun’ 
 
Kål Grön- 

Kål  
Brassicaceae

Grönkål ’Midnight Sun’ 
� &*-�/$1�"-ť)&ÿ'�( ��./*-�Ѷ0-&�/(ޔ�.�� �
gröna blad med violettröda stjälkar 
och nerver. Färgen djupnar till mörkare 
grön och violett senare på säsongen. 
Fin babyleaf-sort. Används färsk i sallad, 
tillagad som grönkål och som garnityr.

�-/)-�шсптп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-dec
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Grönkål ‘Red Russian’ 
Kulturarv
Sibirisk Bladraps Kulturarv
Kål Grön- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Grönkål ’Red Russian’ 
Sibirisk Bladraps. Från 1863. Ovanlig 
”grönkålsväxt”. Mattgröna blad med 
violetta stjälkar och nerver. Mjäll och 
&-$.+$"Ѷޔ�)�.�''�/Ҋ�*�#�!-4..*-/ѵ��)1ü)�.�
färsk eller tillagad som grönkål.

�-/)-�шспт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  50-65 cm
  Ettårig
  

 

 

Palmkål ‘Nero di Toscana’ 
Kulturarv
Svartkål Kulturarv
Kål Palm- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Palmkål ’Nero di Toscana’ 
Svartkål. Från 1800-talet. Gammal 
grönkålsväxt. Bladen mörkt blågröna med 
ljus mittnerv. Tillagas som grönkål eller 
spenat. Pampig, kontrastrik infattningsväxt 
i ettåriga blomsterrabatter.

�-/)-�шспс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Palmkål F1 ‘Yurok’ 
Svartkål 
Kål Palm- 

Kål  
Brassicaceae

Palmkål F1 ’Yurok’ 
Svartkål. Svartgröna, långa blad med 
&-�ȅ$"/��0�&'$"�./-0&/0-�*�#�'%0.��
mittnerver. Används färsk eller tillagad 
som grönkål eller spenat. Mer lågväxande 
än den traditionella sorten, utsökt även 
som dekorationsväxt i kruka och rabatt. 
Köldtålig.

�-/)-�шспср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-dec
  50 cm
  Ettårig
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Purpurkål F1 ‘Redbor’ 
Grönkål 
Kål Purpur- 

Kål  
Brassicaceae

Purpurkål F1 ’Redbor’ 
Rödbladig grönkål. Växer till små, 
purpurröda ”träd”. Mycket vacker 
"�-) -$)".1ü3/�/$''�%0'�*-��(ѵ(ѵ�:1 )ޔ�)�
prydnadsväxt.

�-/)-�шспу� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  50-65 cm
  Ettårig
  

 

 

Rödkål ‘Cabeza Negra 2’ 
 
Kål Röd- 

Kål  
Brassicaceae

Rödkål ’Cabeza Negra 2’ 
Medeltidig sort av bästa kvalitet med 
djupröda, kompakta huvuden på 2-3 kg. 
Dekorativ och god färsk eller tillagad. Bra 
lagringsegenskaper.

�-/)-�шсхп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödkål F1 ‘Redcap’ 
 
Kål Röd- 

Kål  
Brassicaceae

Rödkål F1 ’Redcap’ 
Tidig sort med runda, täta, vackert 
djupröda huvuden på 1-2 kg. Kompakt 
växtsätt, utmärkt för hobbyodling. 
Dekorativ och god både färsk och tillagad. 
Går utmärkt att lagra.

�-/)-�шсхпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Savoykål ‘Vertus 2’ 
 
Kål Savoy- 

Kål  
Brassicaceae

Savoykål ’Vertus 2’ 
Kruskål. Mörkgröna, krusade blad i täta 
huvuden, de inre bladen gulvita med mild, 
söt smak. Används till råkost, kåldolmar 
m.m. Snabbväxande sort för nordiskt klimat.

�-/)-�шсхф� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

5RGVUMȔN�(��Ũ%CTCƔGZũ�'-1
 EKO
Kål Spets- EKO

Kål  
Brassicaceae

�+ /.&ÿ'��р�ҁ��-��3ҁ ޕ
Gröna, mycket enhetliga, välbladade och 
täta, toppiga, små huvuden. De inre bladen 
är extra krispiga och har en mild, söt 
kålsmak, delikat för färskkonsumtion eller 
tillagning. Späda huvuden kan skördas 
tidigare som primörer. Snabbväxande, upp 
till ca 1 kg, med lång skördetid.

�-/)-�шсххс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  12 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

5RGVUMȔN�Ũ,GTUG[�9CMGƓGNFũ�
Kulturarv
 Kulturarv
Kål Spets- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

�+ /.&ÿ'�ҁ� -. 4����ҁ�' ޔ &
Från 1840-talet. Bildar koniska huvuden 
som kan skördas mycket tidigt. Används 
för färskkonsumtion eller lagring som ett 
smakrikare alternativ till vitkål. Vikt upp 
till 1,5 kg.

�-/)-�шсхц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Spetskål ‘Kalibos’ Kulturarv
 Kulturarv
Kål Spets- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Spetskål ’Kalibos’ 
Från 1800-talet. Rödbladig, gammal, 
östeuropeisk sort som man lyckats bevara 
i odling. Bladen är verkligt mjälla och 
smakrika och smakar bäst som råkost eller 
lätt förvällda. Enormt snabbväxande för 
färskkonsumtion under sommaren.

�-/)-�шсхч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Spetskål ‘Wheelers Imperial’ 
 
Kål Spets- 

Kål  
Brassicaceae

Spetskål ’Wheelers Imperial’ 
Mörkgröna, välbladade, löst knutna, 
toppiga kålhuvuden med mild kålsmak. 
Kompakta plantor med lång skördetid. 
Mycket snabbväxande för färskkonsumtion 
under sommaren. Används färsk eller 
tillagad.

�-/)-�шсххр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Vitkål ‘Brunswick’ Kulturarv
 Kulturarv
Kål Vit- Kulturarv

Kål  
Brassicaceae

Vitkål ’Brunswick’ 
Från 1847. Höst- och vinterkål med stora, 
täta, ljust gröna, plattrunda huvuden på 
2-4 kg. Utvecklas bra i nordiskt klimat. 
Bra lagringssort. Används till kåldolmar, 
sallader, soppor m.m.

�-/)-�шсфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
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Vitkål F1 ‘Cabbice’ 
 
Kål Vit- 

Kål  
Brassicaceae

Vitkål F1 ’Cabbice’ 
Medeltidig sort med stora, ljust gröna, täta 
huvuden på ca 2-3 kg. Späda huvuden är 
mycket krispiga med söt, mild smak som 
påminner om isbergssallat. Bra resistens 
och utmärkt för färskkonsumtion under 
sensommaren.

�-/)-�шсупс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Vitkål ‘Early Ditmarsh’ 
 
Kål Vit- 

Kål  
Brassicaceae

Vitkål ’Early Ditmarsh’ 
Mycket tidig sommarkål. Ljusgröna, 
medelstora, runda huvuden på 1-1,2 kg. 
Används färsk under sommaren. 
Odlingssäker för hela landet.

�-/)-�шсуп� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-aug
  Ettårig
  

 

 

Vitkål F1 ‘Sunta’ 
 
Kål Vit- 

Kål  
Brassicaceae

Vitkål F1 ’Sunta’ 
Tidig sommarkål. Ljusgröna, medelstora, 
runda huvuden på 0,8-1,2 kg. Krispig  
och söt smak. Används färsk i sallader, 
2*&�(ѵ(ѵ���'$)"..ü& -�.*-/��)+�..���!ť-�
svalare klimat.

�-/)-�шсупр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-aug
  Ettårig
  

 

 

Asiatisk Kål ‘Asian All 
Green Mix’ 
 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Asiatisk Kål ’Asian All Green Mix’ 
Blandade asiatiska kålväxter med krispiga 
och smakrika blad, perfekta att skörda som 
baby leaf, minisallat. Utmärkt blandning 
!ť-�2*& )ѵ�ü//*�'���!ť-�&-0&�Ѷ�'ÿ���*�#�
friland.

�-/)-�шцтс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  750 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Blomsellerikål ‘Hon Tsai Tai’ 
Choy Sum 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Blomsellerikål ’Hon Tsai Tai’ 
Choy Sum. Snabbväxande, violettröd 
kålväxt. De spröda, läckra blomskotten och 
stjälkarna används i råkostsallad, steks 
 '' -�2*&�.ѵ

�-/)-�шцст� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Kailaan 
Kinesisk Broccoli 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Kailaan 
Kinesisk Broccoli. Lättodlad, vitaminrik 
kålväxt. Tjocka, välmatade stjälkar, vilka 
liksom bladen tillagas genom kokning eller 
$�2*&"-4/�ѵ

�-/)-�шфчу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Kinesisk Salladskål ‘Wong 
Bok’ 
Kinesisk Kål 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Kinesisk Salladskål ’Wong Bok’ 
Krispiga, ljusgröna blad med vita 
mittnerver i stora, ovala huvuden på upp 
till 2,5 kg. Mild, god smak. Används främst i 
.�''�� -�*�#�2*&-ü// -ѵ��)���1ü3�)� ѵ

�-/)-�шфцф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  sep-nov
  Ettårig
  

 

 

Komatsuna 
Senapsspenat 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Komatsuna 
Senapsspenat. Japansk kålsort med 
krispiga, ovala blad och stjälkar. Bladen har 
 )�($'�Ѷޔ�)�.(�&��1�.+ )�/�( �� )�/*)��1�
. )�+�*�#�ü/.�!ü-.&�� '' -�2*&�� ѵ��3/- (/�
snabbväxande.

�-/)-�шфчч� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Mibuna F1 ‘Green Spray’ 
Mizunakål 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Mibuna F1 ’Green Spray’ 
Mizunakål. Täta buketter av tunna rundade 
blad, långa, krispiga stjälkar. Nya blad 
kommer hela sommaren. God och mycket 
användbar.

�-/)-�шцср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  aug-okt
  25 cm
  Ettårig
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Mitsuba 
Japansk Persilja 
Persilja Japansk 

Kål Asiatisk  
Apiaceae

Mitsuba 
Japansk persilja. Asiatisk bladgrönsak med 
hjärtformade, släta blad. Uppfriskande, 
lätt pikant smak. Både blad och stjälkar 
används framför allt färska bl.a. i sallader 
och sushi.

�-/)-�тттф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  80 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Mizunakål ‘Arun’ 
 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Mizunakål ’Arun’ 
Rodnande, fransade blad med ljusa 
stjälkar. Snabbväxande plantor med mild, 
�).'ÿ&�(ޔ&ѵ�ü//*�'��Ѷ�0/�)�.ü-.&$'���
anspråk. Ett spännande inslag i salladen. 
Kan med fördel även odlas i skålar eller 
krukor inomhus under hela året.

�-/)-�трчуф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  aug-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Mizunakål ‘Kyoto’ 
 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Mizunakål ’Kyoto’ 
Täta plantor med vitaminrika, fransade 
småblad med mjuk, perfekt kålsmak. 
Snabbväxande, nya blad kommer hela 
tiden. Lättodlad utan särskilda anspråk.

�-/)-�трчу� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  aug-okt
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Pak Choi ‘Arax’ 
Sellerikål 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Pak Choi ’Arax’ 
Sellerikål. Bladgrönsak med korta, gröna 
stammar och vackert rödådriga blad. 
Späda blad används som baby leaf. God att 
ü/��!ü-.&�$�.�''�� -Ѷ�2*&��� '' -�ÿ)"&*&��ѵ�
Mycket lättodlad och snabbväxande.

�-/)-�шфцуп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig

 

 

Pak Choi F1 ‘Joi Choi’ 
Sellerikål 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

��&��#*$��р�ҁ�*$��#*$ҁ�
Sellerikål. Bladgrönsak med vita, stora, 
uppsvällda, mjälla bladstjälkar. Späda 
blad används som baby leaf. God att äta 
!ü-.&�$�.�''�� -Ѷ�2*&��� '' -�ÿ)"&*&��ѵ�
Mycket lättodlad och växer snabbt till 
imponerande storlek.

�-/)-�шфцу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Mini Pak Choi F1 ‘Green 
Fortune’ 
Sellerikål 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Mini Pak Choi F1 ’Green Fortune’ 
Sellerikål. Bladgrönsak med släta, djup-
gröna blad med ljusare gröna stjälkar. 
Späda blad kan ätas som baby leaf medan 
� �"-ť1- ��'�� )�( ��!ť-� '�2*&�.�
eller ångkokas. Mycket lättodlad och 
snabbväxande.

�-/)-�шфцур� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  15 cm
  Ettårig

 

 

Tatsoi 
Rosettkål 
Kål Asiatisk 

Kål Asiatisk  
Brassicaceae

Tatsoi 
Rosettkål. Glänsande mörkgröna blad 
och mjälla stjälkar. Bladen kommer i täta, 
dekorativa rosetter. Växer enormt fort, lång 
skördetid. God och vitaminrik i sallader och 
2*&-ü// -ѵ��ť'�/ÿ'$"ѵ

�-/)-�шфчр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Kålrabbi ‘Azur Star’ 
 
 

Kålrabbi  
Brassicaceae

Kålrabbi ’Azur Star’ 
Snabbväxande kålväxt med blåvioletta, 
plattrunda, stora knölar längst ned på 
stammen. Det spröda, krispiga, vita frukt-
köttet har en tydlig, mild kålsmak. Stam-
knölarna används i råkostsallad, ugnsbakad 
 '' -�2*&���*�#�� �1$/�($)-$&���'�� )�ü-�
goda lättkokta i sallader eller smoothies.

�-/)-�шсрфр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Kålrabbi ‘Noriko’ EKO
 EKO
 EKO

Kålrabbi  
Brassicaceae

Kålrabbi ’Noriko’ 
Snabbväxande kålväxt med stora, 
plattrunda, spröda knölar. Tidig, bladrik, 
vit frilandssort med långa bladstjälkar. 
Krispigt, välsmakande fruktkött. Knölarna 
�)1ü)�.�!ü-.&�Ѷ�2*&�� � '' -�0").-*./�� ѵ�
Även bladen är goda lättkokta i sallader 
och vitaminrika smoothies.

�-/)-�шсрпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
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Kålrabbi ‘Wiener Blå’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Kålrabbi  
Brassicaceae

Kålrabbi ’Wiener Blå’ 
Från 1851. Snabbväxande kålväxt med 
nedre stamdelen uppsvälld till en 
plattrund, blåviolett knöl. Krispigt, vitt 
fruktkött.

�-/)-�шсрф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Kålrabbi ‘Wiener Vit’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Kålrabbi  
Brassicaceae

Kålrabbi ’Wiener Vit’ 
Från 1851. Snabbväxande kålväxt med 
nedre stamdelen uppsvälld till en plattrund 
knöl. Krispigt, vitt fruktkött. Godast färsk, 
0").��&��� '' -�2*&��ѵ

�-/)-�шсрп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Kålrot ‘Brora’ 
 
 

Kålrot  
Brassicaceae

Kålrot ’Brora’ 
Populär, snabbväxande kökskålrot. 
Mörkt purpurrött skal och cremegult, 
välsmakande fruktkött. Köldtålig med 
utmärkta lagringsegenskaper.

�-/)-�шстр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  200 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Kålrot ‘Wilhelmsburger’ 
 
 

Kålrot  
Brassicaceae

Kålrot ’Wilhelmsburger’ 
Gulköttig. Stora, runda, släta rötter. Bra 
odlingsegenskaper för nordiskt klimat. 
Smakrik och rikgivande, bra sort för 
lagring.

�-/)-�шссп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  400 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Gul Lök ‘Bedfordshire Cham-
pion’ Kulturarv
 Kulturarv
Lök Gul Kulturarv

Lök  
Alliaceae

Gul Lök ’Bedfordshire Champion’ 
Från 1885. Traditionell, väletablerad 
sort med stora, runda, gyllengula lökar, 
utmärkta för färskkonsumtion eller 
tillagning. Mycket bra för lagring.

�-/)-�шсчп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Jättelök ‘Ailsa Craig’ 
Kulturarv
Gul Lök Kulturarv
Lök Jätte- Kulturarv

Lök  
Alliaceae

�ü// 'ť&�ҁ�$'.���-�$"ҁ�
Från 1899. Engelsk, särskilt storfruktig, 
utpräglad tävlingssort. Söt och mild för 
färskkonsumtion. Ger gula, runda lökar på 
ca 400-1000 gram. Otroligt snabbväxande. 
Kan lagras 2-3 månader.

�-/)-�шсчц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Vinterlök ‘Senshyu Yellow’ 
Gul Lök 
Lök Vinter- 

Lök  
Alliaceae

Vinterlök ’Senshyu Yellow’ 
Normalstora, runda, gula matlökar av 
högsta kvalitet. Snabbväxande och härdig 
för nordiskt klimat.

�-/)-�шсчх� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  mars-april/

aug-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Röd Lök ‘Long Red Florence’ 
 
Lök Röd 

Lök  
Alliaceae

Röd Lök ’Long Red Florence’ 
Italiensk s.k. torpedlök från Florens. 
Violettröda, 10 cm långa, torpedformade 
'ť&�-ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&Ѷ�+�..�-�!ť-��ÿ� �
råkost och matlagning. Snabbväxande och 
lättodlad.

�-/)-�шсчш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Röd Lök ‘Red Brunswick’ 
 
Lök Röd 

Lök  
Alliaceae

Röd Lök ’Red Brunswick’ 
Stora, runda, mörkröda lökar. Mycket god 
och dekorativ i sallader, inläggningar m.m. 
Utmärkta lagringsegenskaper.

�-/)-�шсшп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
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Schalottenlök ‘Zébrune’ 
 
Lök Schalotten- 

Lök  
Alliaceae

Schalottenlök ’Zébrune’ 
Tydligt torpedformade, medelstora 
lökar med brunrosa skal och vitt, sprött 
fruktkött. Lökarna kommer en och en. 
Gourmetlök med mild, delikat löksmak för 
färskkonsumtion och tillagning. Skördas 
från augusti till långt inpå senhösten. Kan 
med fördel vinterlagras.

�-/)-�шсшф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Silverlök ‘Bianca di Maggio’ 
 
Lök Silver- 

Lök  
Alliaceae

Silverlök ’Bianca di Maggio’ 
Släta, vita, helt plattrunda, något mindre 
'ť&�-ѵ��4��).�(ޔ�/ &&ѵ�� '$&�/ .."-ť).�&�$�
det italienska köket där de bl.a. ugnsbakas 
hela. Utmärkta lagringsegenskaper.

�-/)-�шсшр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Syltlök ‘Barletta’ 
 
Lök Sylt- 

Lök  
Alliaceae

Syltlök ’Barletta’ 
Tidig sort. Små, vita lökar. Bästa kvalitet för 
syltning och färskkonsumtion. Kan även 
skördas fullväxta, används då som gul lök.

�-/)-�штпп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  400 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Syltlök ‘Purplette’ 
 
Lök Sylt- 

Lök  
Alliaceae

Syltlök ’Purplette’ 
Minilök med purpurrött skal och vitt 
fruktkött. Övergår till läckert rosa vid 
tillagning eller inläggning. Snabbväxande. 
För syltning skördas lökarna 2-3 cm stora. 
Kan även skördas fullstora och användas 
som röd lök i sallad, inläggning m.m.

�-/)-�штпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Allium F1 ‘Quattro’ 
 
Lök Prydnads- 

Lök  
Alliaceae

Allium F1 ’Quattro’ 
Dekorativa, lila alliumbollar, ca 5 cm stora, 
på höga, stadiga stjälkar. Friskt gröna, 
breda och blad i täta ruggar. Ätlig med mild 
1$/'ť&..(�&ѵ��'*((�-��)�-��ÿ- /� ȅ -�
sådd. Fin även till snitt.

�-/)-�хцттт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Gräslök ‘Medium Leaf’ 
 
Lök Gräs- 

Lök  
Alliaceae

Gräslök ’Medium Leaf’ 
Traditionell örtkrydda. Finbladig och 
snabbväxande. Används till sillrätter, 
sallader m.m. Dekorativa och goda 
blommor. Bra fryssort. Torkade blommor 
kan även användas som eterneller.

�-/)-�тпуф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  400 frö
  mars-aug/

okt
  10-20 dgr
  juni-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Gräslök ‘Nelly’ EKO
 EKO
Lök Gräs- EKO

Lök  
Alliaceae

Gräslök ’Nelly’ 
Traditionell örtkrydda. Tidig och 
högavkastande med mörkt gröna, smakrika 
blad. Används färsk till midsommarens 
sill och potatis eller som smaksättare till 
sallad, färskost m.m. Dekorativa och ätliga 
blommor.

�-/)-�турхп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-aug/

okt
  10-20 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kinesisk Gräslök 
Gräslök Kinesisk 
Lök Kinesisk Gräs- 

Lök  
Alliaceae

Kinesisk Gräslök 
Spännande örtkrydda. Liknar gräslök med 
mild vitlökssmak. Bladen blir något längre 
*�#�&-�ȅ$"�- �ü)�1�)'$"�"-ü.'ť&ѵ��4�& /�
god i sallader och matlagning.

�-/)-�тпху� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  225 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juli-sep
  15-30 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Piplök 
 
Lök Pip- 

Lök  
Alliaceae

Piplök 
En snabbväxande härdig lökart med 
uppblåsta stjälkar. Alla växtens delar anses 
utsökta till råkost och matlagning. Även 
�(�4-+�(ޔ�.1ü3/�( ��1$/�Ѷ�-0)����'*((*-ѵ

�-/)-�трцц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Piplök ‘Evergreen’ 
Salladspurjo 
Lök Pip- 

Lök  
Alliaceae

Piplök ’Evergreen’ 
Salladspurjo. Betydligt större än vanlig 
salladslök. Liten lökbildning vid basen 
och friskt, rörformat bladverk. Otroligt 
snabbväxande och lättodlad. Fin till all 
slags matlagning, hela löken används. 
Köldtålig.

�-/)-�штпч� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juli/

sep-okt
  10-20 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Purjolök ‘Atal’ 
 
Lök Purjo- 

Lök  
Alliaceae

Purjolök ’Atal’ 
Tidig sommarsort för färskkonsumtion och 
matlagning. Ljusgröna, mjälla, 30-40 cm 
långa stjälkar med lång, vit bas. Skördas 
under sensommaren och hösten.

�-/)-�штрпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Purjolök ‘Carentan 3’ 
 
Lök Purjo- 

Lök  
Alliaceae

Purjolök ’Carentan 3’ 
Odlingssäker sort för sen höstskörd. 
�ü/�Ѷ�&-�ȅ$"��./%ü'&�-ѵ��)1ü)�.�!ü-.&�
eller i matlagning. Bästa möjliga 
lagringsegenskaper.

�-/)-�штрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  400 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  sep-dec
  Ettårig
  

 

 

Purjolök ‘Musselburgh’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Lök Purjo- Kulturarv

Lök  
Alliaceae

Purjolök ’Musselburgh’ 
�-ÿ)�рчссѵ��-�ȅ$"1ü3�)� �#ť./.*-/�( ��
mycket tjock hals. Blågrönt bladverk och 
1$/��./%ü'&�-�( ��($'�Ѷޔ�)�.(�&ѵ��/(ü-&/�$�
nordiskt klimat, stor köldtålighet. Används 
färsk eller i matlagning.

�-/)-�штрх� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  sep-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladslök ‘Bajkal’ 
 
Lök Sallads- 

Lök  
Alliaceae

Salladslök ’Bajkal’ 
� '$&�/�*�#�.)���1ü3�)� �( ��($'�Ѷޔ�)�
smak. Vita, mjälla smålökar vid basen. Även 
det gröna bladverket används i sallader 
*�#�(�/'�")$)"Ѷ�*ȅ��$��.$�/$.&��-ü// -ѵ

�-/)-�штпу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juli/

sep-okt
  10-20 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Salladslök ‘Parade’ EKO
 EKO
Lök Sallads- EKO

Lök  
Alliaceae

Salladslök ’Parade’ 
Snabbväxande, delikat salladslök med 
($'�Ѷޔ�)�.(�&ѵ��-$.&/Ѷ�"-ť)/��'��1 -&�( ��
vit bas. Hela växten används i sallader, 
matlagning, asiatiska rätter etc. Sen 
lökbildning ger lång skördeperiod.

�-/)-�штпцр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juli/

sep-okt
  10-20 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

  

Röd Salladslök ‘Red Toga’ 
Salladslök Röd 
Lök Röd Sallads- 

Lök  
Alliaceae

Röd Salladslök ’Red Toga’ 
Stadig grön blast med liten lökbildning 
vid basen i mer eller mindre röda nyanser. 
Snabbväxande och pålitlig vårprimör. Mjäll 
och krispig, hela växten kan användas i 
.�''�� -Ѷ�2*&Ѷ�(�/'�")$)"�(ѵ(ѵ

�-/)-�штпхс� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juli/

sep-okt
  10-20 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Prärielök 
 
Lök Prärie- 

Lök  
Alliaceae

Prärielök 
Hängande, rosalila/vita klockor i 5-6 cm 
1$��Ѷ� ' "�)/��*ޕ�&�-ѵ��(�'�Ѷ�0++-ü//�Ѷ�
mörkgröna blad.

�-/)-�хцхт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Ramslök 
S:ta Birgittas Lök 
Lök Rams- 

Lök  
Alliaceae

Ramslök 
Gammal klosterart med konvaljlika blad 
*�#�1$/�Ѷ�./%ü-)'$&��*ޕ�&�'*((*-ѵ��'�� )�
används som krydda i såser, aromsmör 
och kvarg, som ersättning för vitlök m.m. 
Perenn kuriositet.

�-/)-�ттпт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4
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Majrova ‘Golden Ball’ EKO
 EKO
 EKO

Majrova  
Brassicaceae

Majrova ’Golden Ball’ 
Gula, runda och krispiga knölar med vit 
kärna. Snabbväxande rotfrukt med mild, 
�).�(ޔ&ѵ�� '$&�/ ..�!ť-�!ü-.&&*).0(/$*)Ѷ�
2*&-ü// -Ѷ�0").-*./��Ѷ�$�-*/!-0&/.+0-ĝ -�(ѵ(ѵ

�-/)-�шттср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juni-aug
  Ettårig
  

 

 

Majrova F1 ‘Natsu Komachi’ 
 
 

Majrova  
Brassicaceae

Majrova F1 ’Natsu Komachi’ 
Japansk majrova. Släta, runda rötter i 
renaste vitt med krispig och söt smak, 
mycket goda i sallader, ugnsrostade eller 
2*&�� ѵ��ť// -)��.&ť-��.��ü./�.+ü��Ѷ�
upp till 5 cm. Även bladen är smakrika och 
används i sallader och som baby leaf.

�-/)-�штсшр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juni-aug
  Ettårig
  

 

 

Majrova ‘Purple Top Milan’ 
EKO/Kulturarv
 EKO/Kulturarv
 EKO/Kulturarv

Majrova  
Brassicaceae

Majrova ’Purple Top Milan’ 
Från 1888. Mycket populär sort med 
plattrunda, vita, lena, krispiga rötter och 
purpurfärgad topp ovan jord. Utmärkt för 
färskkonsumtion.

�-/)-�штту� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  800 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juni-aug
  Ettårig
  

 

 

Majrova ‘Purple Top White 
Globe’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Majrova  
Brassicaceae

Majrova ’Purple Top White Globe’ 
Från före 1880. Snabbväxande. Krispiga 
vita rötter med purpurröd nacke och mild 
smak. Gammal, frisk sort som kan stå länge 
och även lagras. Rötterna äts med fördel 
ugnsbakade, i puréer eller syrade. Bladen 
är goda i sallader.

�-/)-�шттр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juni-aug
  Ettårig
  

 

 

Majrova ‘Snowball’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Majrova  
Brassicaceae

Majrova ’Snowball’ 
Från 1856. Snabbväxande kålväxt. Vita, 
mjälla, runda knölar med söt smak. 
�/(ü-&/�!ť-�!ü-.&&*).0(/$*)Ѷ�2*&-ü// -Ѷ�
puréer m.m.

�-/)-�шттп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juni-aug
  Ettårig
  

 

 

Minimajs F1 ‘Minipop’ 
 
Majs Mini- 

Majs  
Poaceae

Minimajs F1 ’Minipop’ 
Tidig minimajs av högsta kvalitet. 
� '$&�/ ..��'ѵ�ѵ�$�2*&-ü// -ѵ���)�ü1 )�
skördas fullt mogna och användas till 
popcorn.

�-/)-�штут� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Popmajs ‘Bear Paw’ EKO
Smällmajs EKO
Majs Pop- EKO

Majs  
Poaceae

Popmajs ’Bear Paw’ Smällmajs. Söta, 
knubbiga kolvar med delad topp, ca 15 cm  
långa. Mycket ljust  cremegula, ovala korn, 
utmärkta att poppa till fredagsmyset. 
Kolvarna kan även kokas och ätas hela som 
vanlig sockermajs. Rikgivande, mörkstam-
miga plantor, även vacker som prydnads-
växt i samplanteringar och rabatter.

�-/)-�штусп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  160 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockermajs F1 ‘Gucio’ 
 
Majs Socker- 

Majs  
Poaceae

Sockermajs F1 ’Gucio’ 
Extra supersöt sockermajs. Långa, 
välmatade, gyllengula kolvar med stora 
korn av bästa kvalitet. Lång hållbarhet. 
Odlingssäker.

�-/)-�штуу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockermajs F1 ‘Sweet 
Nugget’ 
 
Majs Socker- 

Majs  
Poaceae

Sockermajs F1 ’Sweet Nugget’ 
Extra supersöt sockermajs. Långa, 
välmatade kolvar med stora korn av bästa 
kvalitet. Mycket tidig och odlingssäker för 
vårt klimat.

�-/)-�штур� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  140-160 cm
  Ettårig
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Mangold ‘Bright Lights’ 
 
 

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Bright Lights’ 
Uppmärksammad och prisbelönad, 
�"-ü!- ޕ��(�)"*'�ѵ��4�& /�� &*-�/$1�( ��
bladstjälkar och nerver i gult, rosa, orange 
och rött. Bästa kvalitet, odlingssäker i vårt 
klimat. Bladen används färska i sallader 
eller tillagade som spenat. Stjälkarna kan 
användas som sparris.

�-/)-�штфх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Bright Yellow’ 
 
 

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Bright Yellow’ 
Gulstjälkig mangold. God och dekorativ 
bladgrönsak. Bladen används färska 
i sallader eller tillagade som spenat. 
Stjälkarna kan användas som sparris. 
Snabbväxande och odlingssäker.

�-/)-�штфт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Feurio’ EKO
 EKO
 EKO

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Feurio’ 
Intensivt röda stjälkar och rödådrade, 
gröna blad. Nyttig och god bladgrönsak 
där hela växten används. Späda blad och 
stjälkar är goda och dekorativa i sallader 
medan fullt utvuxna blad tillagas som 
.+ )�/ѵ��&ť-��.� ȅ -#�)��# '��.ü.*)" )ѵ�
Även en dekorativ samplanteringsväxt.

�-/)-�штффс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Fordhook Giant’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Fordhook Giant’ 
Från 1750. Tidig. Starkväxande sort med 
mörkgröna blad och tjocka, mjälla, vita 
stjälkar. Odlingssäker i nordiskt klimat. 
Bladen används färska i sallader eller 
tillagade som spenat. Stjälkarna kan 
användas som sparris.

�-/)-�штфп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Lucullus’ EKO
 EKO
 EKO

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Lucullus’ 
Vita, matiga stjälkar och krispigt gröna 
blad. Nyttig och god bladgrönsak där 
hela växten används. Späda blad används 
färska medan fullt utvuxna blad tillagas 
som spenat. Stjälkarna har mild smak och 
används som sparris eller stjälkselleri. 
�&ť-��.� ȅ -#�)�ѵ

�-/)-�штфрр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Perpetual Spinach’ 
Kulturarv
Stjärnmangold Kulturarv
 Kulturarv

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Perpetual Spinach’ 
Stjärnmangold. Från 1869. Snabbväxande 
sort med tunnare blad och stjälkar. Blad 
och stjälkar används färska i sallader eller 
tillagade som spenat. Rikgivande under 
lång tid. Tolerant för olika klimat.

�-/)-�штфу� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Rhubarb Chard’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Mangold  
Amaranthaceae

Mangold ’Rhubarb Chard’ 
Från 1857. Intensivt rödstjälkig mangold. 
Högproducerande, dekorativ och god. 
Bladen används färska i sallader eller 
tillagade som spenat. Stjälkarna kan 
användas som sparris. Även vacker 
samplanteringsväxt i sommarrabatter.

�-/)-�штфф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Cantaloupemelon ‘Canta-
lupo di Charentais’ 
 
Melon Cantaloupe- 

Melon  
Cucurbitaceae

Cantaloupemelon  
’Cantalupo di Charentais’ 
Ljusa, randmönstrade frukter på  
ca 1 kg, läckra till sallad, dessert m.m. 
Gult, välsmakande fruktkött. Kan även 
krukodlas.

�-/)-�штхф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Gurkmelon ‘Carosello’ 
 
Melon Gurk- 

Melon  
Cucurbitaceae

Gurkmelon ’Carosello’ 
Spännande äldre gurksort som liknar 
någonting mellan gurka och melon. Ovala 
frukter, ca 15 cm långa, övergår i gult vid 
mognad. Välsmakande fruktkött som mest 
liknar melon. Frukten äts färsk i sallad eller 
som dessertfrukt. Bildar korta rankor.

�-/)-�шрст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
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Mangomelon ‘Queen Anne’s 
Pocket Melon’ Kulturarv
Parfymmelon Kulturarv
Melon Mango- Kulturarv

Melon  
Cucurbitaceae

Mangomelon ’Queen Anne’s Pocket Melon’ 
Parfymmelon. Från 1700-talet. Små, gulstrim-
miga, gyllenorange frukter på ca 50 gram. 
��ȅ$"/�!-0&/&ť//�( ��($'�Ѷ�.ť/�.(�&Ѷ� )�� '$-
katess, särskilt med varm honung. Frukterna 
�1" -� )�0)� -��-��*ȅ�*�#��)1ü)� .�0)� -�
den viktorianska eran som parfym. Används 
ü)�$��"�!ť-��//�.+-$���1ü'�*ȅѵ

�-/)-�штхч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Nätmelon ‘Jenny Lind’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Melon Nät- Kulturarv

Melon  
Cucurbitaceae

�ü/( '*)�ҁ� ))4�$)�ҁ�
Från 1840-talet. Vackert nätmönstrade, 
gulgröna, halvstora meloner på ca 0,5 kg. 
��ȅ$"/Ѷ�#*)0)"."0'/Ѷ�.ť//�*�#�*/-*'$"/�
smakrikt fruktkött. Utsökt dessertfrukt, 
i sallader m.m. Rankande växtsätt för 
växthus eller drivbänk. Kan även krukodlas 
på balkong och altan.

�-/)-�штхур� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Orientalisk Melon F1 
Ũ2TQNKƓEũ�
 
 

Melon  
Cucurbitaceae

�-$ )/�'$.&�� '*)��р�ҁ�-*'$ޔ�ҁ�
Dosakai. En exotisk melon från syd- 
östra Asien. Avlånga, gula frukter på  
ca 500-900 gram med gröna och bruna 
strimmor. Vitt, fast fruktkött med en tydlig 
smak av gurka och citron. Används till 
inläggningar, indiska grönsaksgrytor m.m. 
Kan lagras 2-4 månader.

�-/)-�шрстп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Vattenmelon ‘Charleston 
Gray’ Kulturarv
 Kulturarv
Melon Vatten- Kulturarv

Melon  
Cucurbitaceae

Vattenmelon ’Charleston Gray’ 
Från 1954. Stora, ljusgröna, avlånga 
frukter som kan väga upp till 15 kg, hos 
oss normalt upp till 3-4 kg. Sött och 
.�ȅ$"/Ѷ�'%0./�-*.��&ť//ѵ��%0&�*(.- .$./ )/ѵ�
Värmekrävande och utvecklas därför bäst i 
växthus eller varmbänk.

�-/)-�штхрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Vattenmelon ‘Orangeglo’ 
 
Melon Vatten- 

Melon  
Cucurbitaceae

Vattenmelon ’Orangeglo’ 
Gröna, något avlånga frukter med ljusa 
./-$((*-�*�#�.�ȅ$"/Ѷ�.ť//Ѷ�+ -.$&**-�)" �
fruktkött. Normalvikt på ca 2-4 kg, kan 
bli upp till 10 kg i riktigt gynnsamma 
förhållanden. Värmekrävande och odlas 
bäst i växthus eller varmbänk.

�-/)-�штхрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Vattenmelon ‘Sugar Baby’ 
 
Melon Vatten- 

Melon  
Cucurbitaceae

Vattenmelon ’Sugar Baby’ 
Runda, mörkt blågröna frukter på 2-4 kg 
( ��.�ȅ$"/Ѷ�-ť//�!-0&/&ť//ѵ��(ÿ!-0&/$"Ѷ� 
ca 25 cm i diameter. Tidig och odlingssäker 
sort, lämplig för nordiskt klimat. Varmt 
växtläge i växthus, drivbänk eller skyddat 
frilandsläge.

�-/)-�штхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Vattenmelon F1 ‘Yellow 
Cutie’ 
 
Melon Vatten- 

Melon  
Cucurbitaceae

Vattenmelon F1 ’Yellow Cutie’ 
Gulköttig, näst intill kärnlös, tidig sort med 
söt, mycket tilltalande smak. Mörkgröna 
frukter, 2-4 kg.

�-/)-�штхт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Höstmorot ‘Chantenay Red 
Cored 3’ 
 
Morot Höst- 

Morot  
Apiaceae

Höstmorot ’Chantenay Red Cored 3’ 
Tidig höstmorot av London Torg-typ 
med ca 15 cm långa, trubbiga, lätt 
&*)$.&��-ť// -ѵ���ȅ$"�Ѷ�*-�)" -ť���-ť// -�
för höst- och vinterskörd. Bra val för 
vinterlagring men kan även användas som 
sommarmorot för färskkonsumtion.

�-/)-�штчпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Höstmorot F1 ‘Eskimo’ 
 
Morot Höst- 

Morot  
Apiaceae

Höstmorot F1 ’Eskimo’ 
Tidig till sen höstsort. Cylindriska, lätt 
konformade, orange rötter med slätt skal. 
God, söt smak för färskkonsumtion och 
matlagning. Frosttåliga, starka rötter som 
kan skördas långt in på säsongen. Bra 
lagringsegenskaper.

�-/)-�штшфр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
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Höstmorot ‘Jaune du Doubs’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Morot Höst- Kulturarv

Morot  
Apiaceae

	ť./(*-*/�ҁ��0) ��0��*0�.ҁ�
Gul Morot. Gammal, spännande kultursort 
!-ÿ)�!ť--��. & '.&$ȅ /ѵ�	�-� //�.+-ť//�
fruktkött med söt, tilltalande smak. Sorten 
blir storväxt, men kan skördas normalstor. 
Bästa lagringsegenskaper.

�-/)-�штшч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

*ȤUVOQTQV�(��Ũ4GUKUVCƔ[ũ�
 
Morot Höst- 

Morot  
Apiaceae

	ť./(*-*/��р�ҁ� .$./��4ҁޕ
Sensommar- och höstsort. Halvlång, 
'ü//�&*)$.&�-*/ѵ��ť/�.(��)�!ü-"ѵޔ�� �(&
�4�& /�#ť"�/*' -��"0ޕ./*-*)�/*)�.(ѵ�
Bästa kvalitet med hög avkastning. Bra 
lagringsegenskaper.

�-/)-�штшф� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Höstmorot ‘Rothild’ EKO
 EKO
Morot Höst- EKO

Morot  
Apiaceae

Höstmorot ’Rothild’ 
Tidig höstmorot. Stora, koniska välformade 
rötter. Mycket högt karoteninnehåll ger 
en intensiv, röd färg. Används både till 
färskkonsumtion och lagring samt för 
tillverkning av morotsjuice.

�-/)-�штшу� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Höstmorot ‘St Valéry’ 
Kulturarv
Jättemorot Kulturarv
Morot Höst- Kulturarv

Morot  
Apiaceae

Höstmorot ’St Valéry’ 
Jättemorot. Från 1885. Tävlingssort för 
tidig till sen höstskörd. Enormt stora, 
långa, spetsiga rötter, bra genomfärgade 
med god smak. Högavkastande. Utmärkta 
lagringsegenskaper.

�-/)-�штшх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1800 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot ‘Amsterdam 
Forcing 3’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot ’Amsterdam Forcing 3’ 
Cylinderformade, orange, spröda och 
delikata rötter. Snabbväxande. Kan skördas 
tidigt som minimorötter.

�-/)-�штчф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot F1 ‘Aron’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’Aron’ 
Tidig sommarmorot. Klassiskt orange, 
korta, knubbiga, ca 10 cm långa, 
konformade rötter, väl genomfärgade 
( ��.�ȅ$"�*�#�.ť/�.(�&ѵ��)1ü)�.�/$''�
färskkonsumtion eller i matlagning. Kan 
även skördas som minimorötter.

�-/)-�штчфр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot ‘Berlicum 
2’ EKO
 EKO
Morot Sommar- EKO

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot ’Berlicum 2’ 
Tidig sommarmorot. Släta, cylindriska och 
lätt koniska, väl genomfärgade, orange 
rötter med mild, söt smak. Skördas hela 
sommaren för färskkonsumtion eller 
infrysning.

�-/)-�штцфс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot F1 ‘Deep 
Purple’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’Deep Purple’ 
Mörkt purpursvarta, ca 20 cm långa, 
spetsiga rötter med intensiv genomfärg-
ning och liten vit kärna. En fantastisk morot 
med mycket söt och god smak. Perfekt för 
morotsjuice, grytor och råkost.

�-/)-�штцу� �-$.�фпѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot F1 ‘Flyaway’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’Flyaway’ 
Tidig. Halvlång, med lätt konisk rot, 
)�/0-'$"/�.ť/�( �ޔ�)�!ü-"ѵ��1�'$/ /�$�
särklass. Mycket hög tolerans mot 
�"0ޕ./*-*)ѵ

�-/)-�штцп� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
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Sommarmorot F1 ‘Harlequin 
Mix’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’Harlequin Mix’ 
Färgrik blandning av tidiga sommar morötter. 
Krispiga och söta, ca 20 cm långa rötter i gult, 
orange, vitt och purpur. En primör för direkt-
konsumtion och ett färggrannt inslag i sallad 
*�#�2*&ѵ��/(ü-&/�ü1 )�!ť-�$)!-4.)$)"ѵ

�-/)-�штцрф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot ‘Nantes 2’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot ’Nantes 2’ 
Omtyckt, tidig sommarmorot. Cylinder-
formade rötter med liten kärna och god 
smak. Rikgivande för färskkonsumtion.

�-/)-�штцф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot ‘Pariser 
Markt 4’ 
Karottmorot 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot ’Pariser Markt 4’ 
Karottmorot. Tidig sommarmorot. Liten, 
helrund, smakrik karottmorot. Mycket tidig, 
lämplig för kruka eller friland. Utvecklas 
bra även på tyngre, mer lerhaltiga jordar.

�-/)-�штшп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot ‘Purple 
Dragon’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot ’Purple Dragon’ 
Sen sommarmorot. Konformade, ca 15 cm 
långa, purpurröda rötter med orange frukt-
kött. Söta och goda för färskkonsumtion, 
dekorativa i sallader och som tillbehör. Kan 
även skördas tidigt som minimorötter.

�-/)-�штшцр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot F1 ‘Purple 
Haze’ 
 
Morot Sommar- 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’Purple Haze’ 
Tidig sommarmorot med 18-20 cm långa, 
purpurröda, koniska rötter med orange-
färgat fruktkött. Mycket spröda och söta. 
Perfekt i sallader och gourmeträtter.

�-/)-�штцс� �-$.�фпѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot F1 
‘Rubyprince’ 
 
 

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’Rubyprince’ 
Raka, ca 20 cm långa, dekorativa rötter i 
varmt rödorange med ljus märg. Krispigt 
goda och söta. Odlas och skördas med 
fördel för att ätas färska direkt ur landet, 
som snacks eller som råkost i sallad.

�-/)-�штшцс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot F1 ‘White 
Satin’ EKO
 EKO
Morot Sommar- EKO

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot F1 ’White Satin’ 
Tidig sommarmorot. Helt igenom vita, 
спҊсф��(�'ÿ)"�Ѷ�&*)$.&��-ť// -ѵ���ȅ$"Ѷ�.ť/�
smak och krispig konsistens. Utmärkt för 
lagring. Utvecklas bra även på tyngre, mer 
lerhaltiga jordar.

�-/)-�штшшр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Sommarmorot ‘Yellowstone’ 
EKO
 EKO
Morot Sommar- EKO

Morot  
Apiaceae

Sommarmorot ’Yellowstone’ 
Medeltidig, enhetlig sommarmorot. 
Citrongula, ca 20 cm långa, smala rötter för 
färskkonsumtion med krispig, mild smak. 
���& -/�$).'�"�$�.�''�� -Ѷ�2*&-ü// -� /�ѵ

�-/)-�штштр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Okra F1 ‘Baby Bubba’ 
 
 

Okra  
Malvaceae

Okra F1 ’Baby Bubba’ 
Orientalisk delikatess med upprätta, 
femkantiga, friskt gröna frukter. Mild, 
�)" )ü(�.(�&ѵ��)1ü)�.�*ȅ��$�� /�
orientaliska köket för att reda av grytor och 
stuvningar, men även kokt, stekt eller rå. 
Rikgivande, kompakta plantor.

�-/)-�шчппр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
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Okra ‘Burgundy’ 
 
 

Okra  
Malvaceae

Okra ’Burgundy’ 
Uppmärksammad, prisbelönad sort med 
vackra, röda baljor, vilka används späda. 
�*����ÿ� �!ü-.&��*�#�2*&�� ѵ�:1 )ޔ�)�
prydnadsväxt.

�-/)-�шчсу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Palsternacka F1 ‘Gladiator’ 
 
 

Palsternacka  
Apiaceae

Palsternacka F1 ’Gladiator’ 
Långa, tunnskaliga rötter med vitt, fast 
kött. Erkänt mycket smakrik. Snabb-
växande för tidig skörd. En delikatess i 
"-4/*-Ѷ�0").-*./��� '' -�2*&��ѵ

�-/)-�шупр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-maj/

okt-nov
  10-30 dgr
  sep-nov
  Ettårig
  

 

 

Palsternacka ‘White Gem’ 
 
 

Palsternacka  
Apiaceae

Palsternacka ’White Gem’ 
Gammal, pålitlig sort med halvlånga, vit-
gula rötter av bra kvalitet. Hög avkastning 
för sen höstskörd. Bra lagringsegenskaper.

�-/)-�шупп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-maj/

okt-nov
  10-30 dgr
  okt-dec
  Ettårig
  

 

 

Paprika ‘California Wonder’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika ’California Wonder’ 
God, mild hushållspaprika. Ger djupgröna, 
tjockväggiga frukter som övergår i rött 
ju mer den mognar. För varma utelägen, 
växthus och liknande. Används färsk eller 
tillagad.

�-/)-�шурп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika F1 ‘Confetti’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika F1 ’Confetti’ 
Minipaprika. Charmerande små, lätt 
koniska frukter, ca 4 cm långa. Brokig 
färgskala från grönt och vitstrimmigt till 
chokladbrunt och crème som övergår till 
djuprött vid full mognad. Rikgivande med 
ett buskigt växtsätt. För växthus eller i 
krukor och lådor på varmt uteläge.

�-/)-�шуршс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika ‘Marconi Rosso’ EKO
 EKO
 EKO

Paprika  
Solanaceae

Paprika ’Marconi Rosso’ 
Tidig. Konformade frukter med mild, söt 
och god smak, ca 17 cm långa, först gröna 
sedan röda vid full mognad. God både färsk 
och tillagad. Kan även torkas.

�-/)-�шурч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika F1 ‘Mavras’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika F1 ’Mavras’ 
Smakrik och mycket god paprika som 
mognar från grönt till sotsvart. Krispigt, 
klargrönt fruktkött. Används färsk eller 
tillagad. Kompakt, buskigt växtsätt, 
utmärkt för krukor och lådor.

�-/)-�шурхф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika F1 ‘Mohawk’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika F1 ’Mohawk’ 
Lågväxande paprika med utbredande, 
hängande växtsätt, perfekt för amplar och 
större krukor. Perfekt för odling på liten yta. 
Ger mängder av små, gröna frukter som 
mognar till orange. Krispiga, milda frukter 
goda att äta direkt som snacks. För varma 
utelägen, växthus och liknande.

�-/)-�шуруп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika F1 ‘Takila’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika F1 ’Takila’ 
Lätt koniska, gröna frukter som övergår 
i djupt orange, ca 10 cm stora. Krispigt, 
.ť//�!-0&/&ť//Ѷ�+�..��.�$�/(ޔ�-''���*�#�
matlagning. Små, goda frukter, perfekt 
som snacks eller mellanmål. Tidig och 
odlingssäker för nordiskt klimat.

�-/)-�шуршр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
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Paprika F1 ‘Tequila’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika F1 ’Tequila’ 
Normalstora, enhetliga, blåvioletta frukter. 
Fin, tjockväggig kvalitet med god, mild smak. 
Utmärkt som dekoration i sallader m.m.

�-/)-�шурх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  4 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika ‘Yellow California 
Wonder’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika ’Yellow California Wonder’ 
Stora, gyllengula frukter med något 
mildare smak. Tjockväggig och 
välsmakande med krispigt fruktkött. 
Används färsk eller tillagad.

�-/)-�шурф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Paprika ‘Zlata’ 
 
 

Paprika  
Solanaceae

Paprika ’Zlata’ 
Koniska, vaxgula, ca 8 cm långa frukter 
med små kärnhus. Övergår i rött vid full 
mognad, krispig med mild smak. Tidig 
och odlingssäker för nordiskt klimat. 
Lågväxande.

�-/)-�шурш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Spetspaprika F1 ‘Estilo’ 
 
Paprika Spets- 

Paprika  
Solanaceae

Spetspaprika F1 ’Estilo’ 
Rikgivande, buskiga plantor med 
konformade, ca 20 cm långa frukter, 
mörkgröna som vid full mognad övergår i 
-ť//ѵ��ť/��*�#�.�ȅ$"��$��''��./��$ -Ѷ�"*����//�
äta färska eller tillagade.

�-/)-�шурчт� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Spetspaprika F1 ‘Fiyaka’ 
 
Paprika Spets- 

Paprika  
Solanaceae

Spetspaprika F1 ’Fiyaka’ 
Pennsmala, neongröna, ca 20 cm långa 
paprikafrukter som vid full mognad övergår 
i rött. Smakrik, söt och krispig i alla stadier, 
passande som råkost, i matlagning eller 
som dekoration.

�-/)-�шурчс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärspaprika ‘Koral’ 
 
Paprika Körsbärs- 

Paprika  
Solanaceae

Körsbärspaprika ’Koral’ 
Het peppar med små, runda, köttiga, 
gröna frukter på ca 2-3 cm som vid full 
mognad övergår i rött och kan skördas i 
alla stadier. Används som tapasgrönsak 
till inläggningar, med fyllning m.m. Odlas i 
växthus eller på varmt uteläge i krukor och 
lådor. 30 000 Scoville.

�-/)-�шуспс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomatpaprika ‘Dumas’ 
 
Paprika Tomat- 

Paprika  
Solanaceae

Tomatpaprika ’Dumas’ 
Lågväxande sort med halvstora tomatlika, 
röda frukter. Mycket söta och goda, 
passar både att äta färska, tillagade och i 
inläggningar. Snabbväxande.

�-/)-�шусп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomatpaprika ‘Ontara’ 
 
Paprika Tomat- 

Paprika  
Solanaceae

Tomatpaprika ’Ontara’ 
Tomatliknande, lätt hjärtformade, vita 
frukter som övergår i rött vid full mognad. 
Söt och krispig med tjocka väggar, 
mycket god både färsk och tillagad. 
Fyllda och ugnsbakade blir de perfekta till 
mingelsnittarna m.m.

�-/)-�шуспр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladpersilja ‘Gigante d’Italia’ 
 
Persilja Blad- 

Persilja  
Apiaceae

Bladpersilja ’Gigante d’Italia’ 
Kryddpersilja med extra stora, släta, mörkt 
"-ť)���'���)Ѷޔ�� �(�-*(-$&�.(�&ѵ�� �
tjocka stjälkarna kan även användas som 
sparris och bladselleri. Bra till infrysning.

�-/)-�трхш� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  50 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)
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Bladpersilja ‘Gigante 
d’Italia/Hilmar’ EKO
 EKO
Persilja Blad- EKO

Persilja  
Apiaceae

Bladpersilja ’Gigante d’Italia/Hilmar’ 
Kryddpersilja med extra stora, släta, 
mörkgröna blad med delikat smak. Stadiga 
stjälkar som även kan användas som 
sparris och bladselleri. Bra till infrysning.

�-/)-�трхшс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  50 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Bladpersilja ‘Laura’ 
 
Persilja Blad- 

Persilja  
Apiaceae

Bladpersilja ’Laura’ 
�-4��+ -.$'%��( ��./*-�Ѷޕ(ޔ�$&$"�Ѷ�.'ü/�Ѷ�
mörkgröna blad. Mycket smakrik och 
dekorativ. Bra till infrysning. Kan även 
krukodlas.

�-/)-�трхшр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  800 frö
  april-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Bladpersilja ‘Plain Leaved 2’ 
 
Persilja Blad- 

Persilja  
Apiaceae

Bladpersilja ’Plain Leaved 2’ 
�-4��+ -.$'%��( ��./ť-- Ѷ�.'ü/�Ѷޕ�$&�� �
blad. Pikant arom. Används i grytor, 
soppor samt som dekoration. Utmärkt för 
infrysning.

�-/)-�трцр� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  30 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Persilja Krusbladig ‘Grüne 
Perle’ EKO
 EKO
 EKO

Persilja  
Apiaceae

Persilja Krusbladig ’Grüne Perle’ 
Traditionell örtkrydda. Extra mosskrusig 
med mörkgrönt bladverk. Mycket smakrik 
!ť-�"-4/*-Ѷ�$)'ü"")$)"�-�*��''$/�(ޔ�#
dekoration. Bra till infrysning.

�-/)-�трхч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  25 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Persilja Krusbladig ‘Moss 
Curled 2’ 
 
 

Persilja  
Apiaceae

Persilja Krusbladig ’Moss Curled 2’ 
Mosskrusig. Mörkgröna, krusade blad. God 
matkrydda med frisk smak. Passar också 
för inläggningar, som dekoration m.m. 
Utmärkt för infrysning.

�-/)-�трцп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  800 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  25 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rotpersilja ‘Halblange’ EKO
 EKO
Persilja Rot- EKO

Persilja  
Apiaceae

Rotpersilja ’Halblange’ 
Medellånga, släta, kägelformade rötter 
med tydlig persiljesmak. Roten används i 
rotfruktsgratänger, puréer, ugnsrostade m.m. 
Rikgivande och lättodlad. De släta bladen 
kan användas som persilja. Mjöldaggs-
resistent.

�-/)-�трцср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  sep-okt
  30 cm
  Ettårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rotpersilja ‘Hamburg’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Persilja Rot- Kulturarv

Persilja  
Apiaceae

Rotpersilja ’Hamburg’ 
Från 1600-talet eller tidigare. Vita, långa, 
spetsiga rötter som används råa eller 
/$''�"�� ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&ѵ���)�'�"-�.ѵ��*/ )�
lagras och används som palsternacka. 
Bladen kan användas som krydda.

�-/)-�трцс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  sep-okt
  30 cm
  Ettårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Gyllenbär ‘Preciosa’ 
 
 

Physalis  
Solanaceae

Gyllenbär ’Preciosa’ 
Mängder av gula, sötsyrliga runda frukter 
som omsluts av ett pappersliknande hölje. 
När höljet gulnar och frukten faller är de 
mogna. Vackert välgrenande, buskiga 
plantor. Används färsk, i sylt, till garnering 
m.m. Kan lagras svalt några veckor eller 
frysas in.

�-/)-�шчтчп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  20-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Kapkrusbär 
 
Physalis 

Physalis  
Solanaceae

Kapkrusbär 
Gula blommor med purpursvart teckning. 
�(ÿѶ�.�ȅ$"��� '$&�/ ..!-0&/ -�( ��0)$&Ѷ�
utsökt smak. Dekorativ med lanternlika, 
gula hölster kring frukterna.

�-/)-�тшш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  75 cm
  Tvåårig
  Zon -
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Hubbardpumpa ‘Blue Kuri’ 
EKO
Vintersquash EKO
Pumpa Hubbard- EKO

Pumpa  
Cucurbitaceae

Hubbardpumpa ’Blue Kuri’ 
Vintersquash. Hokkaido. Ljust blågrå, 
plattrunda frukter på 1-2 kg. Mycket 
utsökt, gulfärgat fruktkött med nötaktig 
smak. Bästa lagringsegenskaper. 
Delikatessgrönsak för soppor, pajer m.m. 
Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхффр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Hubbardpumpa F1 ‘Bright 
Summer’ EKO
Vintersquash EKO
Pumpa Hubbard- EKO

Pumpa  
Cucurbitaceae

Hubbardpumpa F1 ’Bright Summer’ 
Vintersquash. Plattrunda, slätskaliga 
frukter av Hokkaido-typ, orangeröda med 
ljusa strimmor, ca 0,5-1 kg stora. Smakrikt 
gyllengult fruktkött, utsökt i soppa, puré 
och som ugnsbakad. Kan lagras en kortare 
period. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхффс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Hubbardpumpa ‘Hubbard 
Large Blue’ Kulturarv
Vintersquash Kulturarv
Pumpa Hubbard- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Hubbardpumpa ’Hubbard Large Blue’ 
Vintersquash. Från 1798. Gammal och 
omtyckt sort. Blågrön, storfruktig, 4-12 kg. 
Söt och god med orange fruktkött. Utmärkta 
lagringsegenskaper. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхфц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Hubbardpumpa ‘Uchiki Kuri’ 
Vintersquash 
Pumpa Hubbard- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Hubbardpumpa ’Uchiki Kuri’ 
Vintersquash. Hokkaido. Intensivt orange-
röda, päronformade frukter, 1-3 kg. Delikat, 
orange fruktkött med nötaktig smak. 
Rikgivande. Bästa lagringsegenskaper. 
Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхфф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Jättepumpa ‘Banana Pink’ 
Kulturarv
Vintersquash Kulturarv
Pumpa Jätte- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

�ü// +0(+��ҁ��)�)���$)&ҁ�
Vintersquash. Från 1890-talet. Mycket speciell 
sort. Långa, rakt bananlika frukter, gula 
till skära, 40-50 cm långa. Vikt 5-25 kg. Fin, 
�*-$"$) ''�.(�&� ȅ -�'�"-$)"ѵ���)&'ü)"��тҊф�(ѵ

�-/)-�шххс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Jättepumpa F1 ‘Bon Bon’ 
Vintersquash 
Pumpa Jätte- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

�ü// +0(+���р�ҁ�*)��*)ҁ�
Vintersquash. Mörkgröna, plattrunda 
frukter, 1-2 kg. Orangegult fruktkött, 
mycket söt med utpräglad nötsmak. Kan 
lagras i 4-5 månader. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхфш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Jättepumpa ‘Marina di 
Chioggia’ 
Vintersquash 
Pumpa Jätte- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

�ü// +0(+��ҁ��-$)���$��#$*""$�ҁ�
Vintersquash. Stora, plattrunda frukter, 
4-10 kg, av kabochatyp. Grågrönt, grov-
knottrigt skal och orange, fast fruktkött. 
�4�& /�� '$&�/�.(�&� ȅ -� )�/$�.�1$)/ -Ҋ
lagring. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шххп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Mammutpumpa ‘Atlantic 
Giant’ 
Jättepumpa 
Pumpa Mammut- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Mammutpumpa ’Atlantic Giant’ 
Jättepumpa. Gigantisk tävlingssort som 
innehar världsrekordet på över 800 kg.  
Kan även skördas tidigare och användas 
.*(�(�/+0(+�� '' -�#�''*2  )'4&/�ѵ�
Passar för inläggning, soppa, paj m.m. 
Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шуут� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Mammutpumpa ‘Rouge Vif 
d’Etampes’ Kulturarv
Jättepumpa Kulturarv
Pumpa Mammut- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Mammutpumpa ’Rouge Vif d’Etampes’ 
Jättepumpa. Från före 1830. Fransk sort 
med plattrunda, orangeröda frukter på 
8-10 kg. God mat pumpa till pajer, soppor, 
marmelad m.m. Fin till höstdekorationer. 
Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шутф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
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Mammutpumpa ‘Yellow 
Giant’ 
Jättepumpa 
Pumpa Mammut- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Mammutpumpa ’Yellow Giant’ 
Jättepumpa. Rund, gul matpumpa 
med orangegult fruktkött. Vikt 10-30 kg. 
Utmärkt till paj, inläggning, bakverk, 
höstdekorationer m.m. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шутп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  12 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Myskpumpa ‘Futtsu Black 
Early’ 
 
Pumpa Mysk- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Myskpumpa ’Futtsu Black Early’ 
Vintersquash. Plattrunda, ribbade frukter, 
ca 1,5 kg. Mognar från mörkgrön till ljust 
gråbrun. Nötig god smak, utsökt i soppa, 
paj m.m. Goda lagringsegenskaper. 
Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�шхххп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  april-maj
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Myskpumpa ‘Tromboncino’ 
Trombonpumpa 
Pumpa Mysk- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Myskpumpa ’Tromboncino’ 
Trombonpumpa. Ovanlig med hängande 
frukter, 25-35 cm långa, kan bli upp till 
50-60 cm. Små fruktämnen anses särskilt 
� '$&�/�ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&�.*(�!ť-./ü-&.�1$��
'�"-$)"ѵ��)*-(�1ü3/&-�ȅѵ���)&'ü)"��рҊс�(ѵ

�-/)-�шчрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Myskpumpa ‘Waltham But-
ternut’ Kulturarv
Vintersquash Kulturarv
Pumpa Mysk- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Myskpumpa ’Waltham Butternut’ 
Vintersquash. Från 1944. Excellent kvalitet. 
Päronformade, gula frukter, ca 2 kg, med 
litet kärnhus. Orange fruktkött, söt och 
god. Utsökt för ugnsbakning, pajer, m.m. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�штхх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  april-maj
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Nakenfröpumpa ‘Olga’ 
Oljefröpumpa 
Pumpa Nakenfrö- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Nakenfröpumpa ’Olga’ 
Oljefröpumpa. Gröngula frukter på 2-4 kg. 
Skalfria, oljerika frön med nötsmak, äts 
färska, rostade eller torkade i müsli, matbröd, 
till desserter m.m. Fruktköttet används som 
vanlig matpumpa. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шууу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  april-maj
  10-20 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Ollonpumpa F1 ‘Table Star’ 
Ollonpumpa 
Squash Vinter- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Ollonpumpa F1 ’Table Star’ 
Vintersquash. Grönsvarta, delikata mini-
!-0&/ -�+ÿ�пѶфҊр�&"ѵ���ȅ$"/Ѷ�*-�)" !ü-"�/�
fruktkött. Mycket goda att ugnsbaka i 
halvor. Buskigt växtsätt. Ej rankande. 
Perfekt för balkong och mindre trädgårdar.

�-/)-�шххрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Pajpumpa ‘Baby Bear’ 
 
Pumpa Paj- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Pajpumpa ’Baby Bear’ 
Snabbväxande minipumpa med en 
medelvikt på ca 1 kg. Bästa kvalitet 
med mycket välsmakande fruktkött och 
bra hållbarhet. Fin dekorationspumpa. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шуур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Pajpumpa ‘Delicata’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Pumpa Paj- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Pajpumpa ’Delicata’ 
Från 1894. Cremegula, 20 cm långa frukter 
med gröna ränder. Mörkt orangefärgat 
fruktkött. Utmärkt för bakade ugnsrätter. 
Bästa lagringsegenskaper. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шххт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Pajpumpa ‘Sweet Dumpling’ 
 
Pumpa Paj- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Pajpumpa ’Sweet Dumpling’ 
Dekorativ vintersquash för tillagning och 
höstdekoration. Små, plattrunda frukter på 
200-300 gram, cremevita med mörkgröna 
ribbor. Smörgult, lent fruktkött med söt, 
delikat smak. Den behändiga storleken 
gör den perfekt att ugnsbaka i halvor. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхучт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
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Prydnadspajpumpa F1 
‘Sweet Lightning’ 
 
Pumpa Paj- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Prydnadspajpumpa F1 ’Sweet Lightning’ 
Plattrunda frukter på upp till 400-500 gram, 
dekorativt cremegula med orangeröda 
strimmor. Honungsgult, välsmakande 
fruktkött. Snabbväxande och buskigt 
växtsätt för friland och pallkrage. Serveras 
ugnsbakad med fyllning eller i grytor och 
gratänger. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхучу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Prydnadspumpa ‘Baby Boo’ 
Pumpa Prydnads- 
 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa ’Baby Boo’ 
Vita, plattrunda pumpor på 150-200 gram. 
Buskigt, grenande växtsätt, utmärkt 
för krukodling. Matpumpa, lämplig för 
ugnsbakning. Kan ätas direkt ur skalet och 
serveras som exklusiv förrätt. Fin även till 
höstdekorationer. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхучс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Prydnadspumpa F1 ‘Goose-
bumps’ 
 
Squash Vinter- 

Pumpa  
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa F1 ’Goosebumps’ 
	�''*2  )+0(+�ѵ��%0+/�*-�)" Ѷ�'ü//�*1�'��
pumpor, ca 3-6 kg, med tydliga gröna 
knottror, likt vårtor, på skalet. Perfekt 
höstdekoration som den är eller karvad till 
-*'$"��&�/ //ѵ��-0&/&ť- -0"ޔ�)��)1ü)��.�
som vanlig matpumpa. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхучф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Skruvhalspumpa ‘Yellow 
Crookneck’ Kulturarv
 Kulturarv
Pumpa Skruvhals- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Skruvhalspumpa ’Yellow Crookneck’ 
Från 1700. Buskväxande. Små, gula, 
kägelformade, frukter med böjd hals. 
�4�& /�1ü'.(�&��).-)�.(ťޔ�� �( �(&�
och fast fruktkött. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Spagettipumpa ‘Vegetable 
Spaghetti’ Kulturarv
 Kulturarv
Pumpa Spagetti- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Spagettipumpa ’Vegetable Spaghetti’ 
Från 1890-talet. Avlånga, gula frukter med 
!-0&/&ť//�.*(� ȅ -�&*&)$)"�/-ÿ��-�.$"�'$&/�
spaghetti. Kan kokas och serveras med t.ex. 
köttfärssås. Används färsk eller tillagad. 
Kan lagras 1-2 månader. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шууф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig
  

 

 

Turbanpumpa ‘Giraumon 
Turban’ Kulturarv
Vintersquash Kulturarv
Pumpa Turban- Kulturarv

Pumpa  
Cucurbitaceae

Turbanpumpa ’Giraumon Turban’ 
Vintersquash. Från 1818. Runda vackra 
frukter med stor kulle, 1-3 kg. Gulorange 
med gröna, röda och vita ränder. Mörkgult, 
mycket smakligt fruktkött. Bra lagringssort. 
Utmärkt även att torka till prydnad. 
Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхфч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Rabarber ‘Victoria’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Rabarber  
Polygonaceae

Rabarber ’Victoria’ 
Från före 1863. Gammal rabarbersort som 
fortfarande är en av de mest populära. 
Breda, karminröda stjälkar med spröd, 
grön kärna och medelhög oxalsyrehalt. 
Mycket produktiv och härdig för nordiskt 
klimat. Används bl.a. till paj, kräm, 
(�-( '��Ѷ�.*++��*�#�.�ȅѵ

�-/)-�шуфпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Rotkörvel Kulturarv
Körvelrova Kulturarv
Körvel Rot- Kulturarv

Rotkörvel  
Apiaceae

Rotkörvel 
Körvelrova. Gammal kulturväxt som 
odlades i Sverige under 1800-talet till ca 
1925. Ca 5-6 cm långa, kägelformade rötter 
med angenäm, nötliknande smak. Rötterna 
kan kokas och serveras med smör.

�-/)-�шчрц� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-maj/

okt-nov
  1-3 mån
  sep-okt
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Rädisa ‘Afrodyta’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Afrodyta’ 
Runda, vita, släta rötter av högsta kvalitet. 
��ȅ$"/Ѷ�&-$.+$"/�!-0&/&ť//�( ��($'/�
pepprig och god smak. Dekorativ och god 
i sallader, råkost, rostade rotfrukter m.m. 
Snabbväxande för drivbänk och friland.

�-/)-�шуцх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
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Rädisa F1 ‘Celesta’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa F1 ’Celesta’ 
Runda, intensivt klarröda rädisor, mycket 
enhetliga i färg och form. Krispigt, pepprigt 
fruktkött av bästa kvalitet. Pålitlig, 
lättodlad och resistent mot bladmögel. 
Snabbväxande för friland, bänk och 
växthus.

�-/)-�шуцрп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Diana’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Diana’ 
Djupt plommonlila, runda till lätt ovala 
rötter med vita spetsar. Fruktköttet är vitt, 
krispigt och kryddigt i smaken. Kontrastrik 
*�#�1ü'.(�&�)� �$�.�''�� -Ѷ�2*&�(ѵ(ѵ�
Snabbväxande för friland, drivbänk och 
växthus.

�-/)-�шуцтс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Easter Egg’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Easter Egg’ 
Blandade, helrunda rädisor med röda, 
gula, purpur och vita rötter. Mycket spröda 
och goda med mild, pepprig smak.

�-/)-�шуцс� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘French Breakfast 2’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’French Breakfast 2’ 
Ovala rosenröda rötter med vit spets, 
krispiga och välsmakande. Kan även drivas 
i växthus eller bänk under vårvintern för 
tidig primörskörd.

�-/)-�шухп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Istap’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Istap’ 
Avlånga, spetsiga, helvita rötter, ca 7-10 cm. 
Mycket spröda och välsmakande. Dekorativ 
i sallader. Används även i de asiatiska 
köken.

�-/)-�шуцф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Köbenhavns Torve 2’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Köbenhavns Torve 2’ 
Helrunda, rosenröda rötter med vit 
spets. Krispig och god i sallader och 
2*&�� �-ü// -ѵ��ÿ'$/'$"�*�#�.)���1ü3�)� �
frilandssort.

�-/)-�шухф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Malaga’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Malaga’ 
Djupt purpurfärgade, runda rötter. Vitt, 
krispigt fruktkött med kryddig, god smak. 
Dekorativ och smakrik i sallader, råkost, 
rostade rotfrukter m.m. Snabbväxande för 
friland och drivbänk.

�-/)-�шуцтр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Patricia’ EKO
 EKO
 EKO

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Patricia’ 
Medellånga, 6-8 cm avlånga, enhetliga, 
röda rötter med vit spets, krispiga och 
välsmakande. Snabbväxande och tidig för 
friland och bänk. Kan även drivas i växthus 
eller bänk under vårvintern för tidig 
primörskörd.

�-/)-�шухпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa F1 ‘Pearl’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa F1 ’Pearl’ 
Runda, enhetliga, rakt igenom snövita 
rötter med milt pepprig och distinkt smak. 
�.�''$/�/ #"$+.$-&�(ޔ�- �''��Ѷ�2*&�(ѵ(ѵ�
Lättodlad och snabbväxande för drivbänk 
och friland.

�-/)-�шуцхр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
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Rädisa ‘Pink Celebration’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Pink Celebration’ 
Runda, ljust körsbärsröda rötter. Vitt 
och krispigt fruktkött med milt pepprig 
.(�&ѵ�� &*-�/$1�$�.�''�� -Ѷ�2*&�(ѵ(ѵ�
Snabbväxande för friland och drivbänk.

�-/)-�шуцпр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Rapid Red 2’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Rapid Red 2’ 
Runda, helröda rötter med mycket sprött 
och krispigt fruktkött. Snabbväxande för 
friland, bänk och växthus.

�-/)-�шуцп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Red Head’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Red Head’ 
Runda, rent vita rötter med en rosenröd 
rodnad över nacken. Snabbväxande och 
tidig för friland och bänk. Kan även drivas 
i växthus eller bänk under vårvintern för 
tidig primörskörd.

�-/)-�шухфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Scarlet Globe’ EKO/
Kulturarv
 EKO/Kulturarv
 EKO/Kulturarv

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Scarlet Globe’ 
Från 1896. Klarröda, släta, runda rötter 
med milt pepprig smak. Tidig, populär sort 
för friland, kallbänk och växthus. Utvecklas 
bra även på magrare jordar.

�-/)-�шухч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisa ‘Zlata’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisa ’Zlata’ 
Rund, ovanlig sort med ljust gula rötter. 
Välsmakande och krispig med milt kryddig 
ton. Mycket användbar och dekorativ i 
.�''�� -Ѷ�2*&)$)"�(ѵ(ѵ

�-/)-�шуцу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rädisbalja ‘Münchner Bier’ 
 
 

Rädisa  
Brassicaceae

Rädisbalja ’Münchner Bier’ 
Speciell typ av rädisa, där endast frö-
baljorna används, inte roten. Plantan 
ť1 -.ÿ''�.��1�'ÿ)"����'%*-� ȅ -��'*(ѵ�� �ü-�
milt kryddiga och mycket mjälla, används 
-ÿ�Ѷ�2*&�� � '' -�$�.*++-ü// -ѵ�ü//*�'���
och snabbväxande.

�-/)-�шфчц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Rättika ‘Acord’ 
 
 

Rättika  
Brassicaceae

Rättika ’Acord’ 
Daikon. Helt runda, vita rötter med krispig, 
god smak. Skördas bäst ca 8 cm stora. 
För tillagning, inläggningar eller råriven i 
sallader. Kan även lagras.

�-/)-�шуццф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rättika ‘Black Spanish 
Round’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Rättika  
Brassicaceae

Rättika ’Black Spanish Round’ 
Från före 1824. Rund, svart rättika med 
vitt fruktkött, rikt på C-vitamin. Bra för 
vinterlagring. Frosthärdig.

�-/)-�шушп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rättika ‘Minowase Summer 
Cross Nr 3’ 
Japansk Jätterättika 
Rättika Japansk Jätte- 

Rättika  
Brassicaceae

Rättika ’Minowase Summer Cross Nr 3’ 
Daikon. Japansk Jätterättika. En spän-
nande, ostasiatisk rotfrukt. Vita, långa och 
enormt stora rötter som får ett mycket 
sprött och krispigt fruktkött. Bra för 
vinterlagring.

�-/)-�шуцц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  60 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
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Kinesisk Rättika ‘China 
Rose’ Kulturarv
 Kulturarv
Rättika Kinesisk Kulturarv

Rättika  
Brassicaceae

Kinesisk Rättika ’China Rose’ 
Från 1700-talet. Rosaröda, 15-17 cm långa, 
�(ޔ�-ť// -ѵ��$//Ѷ�&-$.+$"/�!-0&/&ť//�( ��($'�Ѷ�
kryddig smak. Används färsk eller tillagad. 
Bra för vinterlagring.

�-/)-�шуцш� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Kinesisk Rättika ‘Red Meat’ 
 
Rättika Kinesisk 

Rättika  
Brassicaceae

Kinesisk Rättika ’Red Meat’ 
�0)��Ѷޔ�)��-ť// -Ѷ�фҊх��(�$��$�( / -Ѷ�
gröna och vita på utsidan och en vacker 
rosaröd och vit innerfärg. Söt, mild 
smak, bästa kvalitet för sallader och 
picklesinläggningar m.m.

�-/)-�шуцч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  50 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Babybeat’ 
 
 

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Babybeat’ 
Små, röda, väl genomfärgade 
gourmetbetor, skördas i rädisestorlek. 
Utmärkt för färskkonsumtion, inläggning 
och lagring. Späda blad kan skördas som 
babyleaf och är goda i sallader. Kan även 
krukodlas.

�-/)-�шфрхп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  200 frö
  maj-aug
  10-20 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta F1 ‘Boro’ EKO
 EKO
 EKO

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta F1 ’Boro’ 
Mörkröda, väl genomfärgade, stora och 
slätskaliga rötter. Frisk och tålig sort väl 
anpassad för vårt klimat. Utmärkt för 
färskkonsumtion, inläggning och lagring. 
Späda blad är goda i sallader.

�-/)-�шфррп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Bull’s Blood’ 
 
 

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Bull’s Blood’ 
Attraktiv bladväxt med mörkt purpurröda 
�'��ѵ��/"ť-� )ޔ�)�&*)/-�./�$�-���// -�*�#�
blomlådor. De späda bladen är även 
mycket goda som baby leaf.

�-/)-�чрчт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  maj-juni/

jan-dec
  10-20 dgr
  aug-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Chioggia’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Chioggia’ 
Polkabeta, Cirkelbeta. Från 1800-talet. 
Invändigt röd- och vitrandig rödbeta 
med runda, välformade rötter. Bästa 
kvalitet och smak. Mycket tidig. Fina 
lagringsegenskaper. Späda blad är goda 
i sallader.

�-/)-�шфтп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Crosbys Egyptian’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Crosbys Egyptian’ 
Från 1880. Plattrund, traditionell rödbeta 
med mörkröda, släta rötter. Snabbväxande. 
Späda blad är goda i sallader. Fin vårprimör 
och inläggningssort. Utmärkt för lagring.

�-/)-�шфпп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  300 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Detroit 2 Bolivar’ 
EKO
 EKO
 EKO

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Detroit 2 Bolivar’ 
Stora, runda, slätskaliga rötter med 
mörkrött skal och fruktkött. Högavkastande 
och enhetlig för färskkonsumtion, lagring 
och inläggning. Späda blad är goda i 
sallader.

�-/)-�шфрс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Detroit Dark Red 2’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Detroit Dark Red 2’ 
Från 1892. Rund, mörkröd rödbeta. 
Pålitlig sort för färskkonsumtion och sen 
höstskörd. Utmärkt för konservering och 
lagring. Späda blad är goda i sallader.

�-/)-�шфрп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
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Rödbeta ‘Forono’ 
 
 

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Forono’ 
Medeltidig. Halvlång, cylindrisk, mörkröd, 
väl genomfärgad. Extra söt och smakrik. 
Högavkastande med jämn, bra kvalitet. 
Bra för lagring, skivning och konservering. 
Späda blad är goda i sallader.

�-/)-�шфрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  300 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta F1 ‘Moneta’ 
 
 

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta F1 ’Moneta’ 
Rund. Monogerm sort, där varje frö ger 
endast en planta. Bra genomfärgade rötter. 
Fin, krispig kvalitet, utmärkt för inläggning, 
konservering och infrysning. Späda blad är 
goda i sallader.

�-/)-�шфрр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rödbeta ‘Monorubra’ 
 
 

Rödbeta  
Amaranthaceae

Rödbeta ’Monorubra’ 
Cylinderformad. Monogerm sort, där varje 
frö ger endast en planta. Fin kvalitet med 
mörkt röda rötter, utmärkta att skiva för 
inläggning. Späda blad är goda i sallader.

�-/)-�шфрч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  250 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Gul Rödbeta ‘Burpees 
Golden’ Kulturarv
 Kulturarv
Rödbeta Gul Kulturarv

Rödbeta  
Amaranthaceae

Gul Rödbeta ’Burpees Golden’ 
Från före 1828. Gammal, smakrik sort. 
Runda, välformade, gulköttiga rötter. 
Används som vanlig rödbeta. Passar även 
bra i sallad, färgar inte. Bladen är dessutom 
mycket goda att använda som spenat.

�-/)-�шфсп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Vit Rödbeta ‘Albina 
Vereduna’ 
 
Rödbeta Vit 

Rödbeta  
Amaranthaceae

Vit Rödbeta ’Albina Vereduna’ 
Gammal, spännande, helt vitfärgad sort 
med extra söt smak. Används som vanliga 
rödbetor. Perfekt som vårprimör samt tilll 
råkost och sallader. Bladen är dessutom 
mycket goda att använda som spenat.

�-/)-�шфсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Bataviasallat ‘Kiari’ EKO
 EKO
Sallat Batavia- EKO

Sallat  
Asteraceae

Bataviasallat ’Kiari’ 
Löst sammansattta huvuden med gröna, 
lätt krusade blad med röda kanter som 
senare får en vacker rosa nyans med fräsch, 
äppelgrön innerkärna. Mycket välsmakande 
och krispiga blad. Pålitlig sort som går sent 
i blom och kan skördas hela säsongen. 
Används i sallader, som garnering m.m.

�-/)-�шфцру� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Bataviasallat ‘Lollo Bionda’ 
EKO
 EKO
Sallat Batavia- EKO

Sallat  
Asteraceae

Bataviasallat ’Lollo Bionda’ 
Medeltidig plocksallat med tätt 
sammansatta huvuden av ljusgröna, 
�"$.0-&(ޔ��'��ѵ��-$.+$"�*�#�(4�& /�"*��
smak för sallader, garnering m.m.

�-/)-�шфцрт� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Bataviasallat ‘Lollo Rossa’ 
 
Sallat Batavia- 

Sallat  
Asteraceae

Bataviasallat ’Lollo Rossa’ 
Sammansatta huvuden av starkt krusade, 
rödkantade, gröna blad. Spröd och krispig 
med mycket god smak. Används som 
isbergssallat i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�шфцр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Bataviasallat ‘Merlot’ 
 
Sallat Batavia- 

Sallat  
Asteraceae

Bataviasallat ’Merlot’ 
� � '/$�$"�*''*��*..�/4+�.*(� ȅ -#�)��
bildar tätt sammansatta huvuden av 
starkt krusade gröna blad med ljust 
röd anstrykning. Krispig och god sallat. 
Används som isbergssallat i sallader, som 
dekoration m.m. Går sent i blom.

�-/)-�шцтх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
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Bindsallat ‘Forellenschluss’ 
Kulturarv
Cossallat Kulturarv
Sallat Bind- Kulturarv

Sallat  
Asteraceae

Bindsallat ’Forellenschluss’ 
Från 1793. Cossallat, Romansallat. 
Halvslutna, välbyggda, huvuden med 
�*�"$+.$-&�Ѷ(ޔ#)�%ü''�&ü-(�ѵ�%0."-ť)�Ѷ�
rödmarmorerade blad som även kan 
skördas späda som plocksallat. Tålig sallat 
som även tolererar något varmare lägen.

�-/)-�шфхст� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Bindsallat ‘Freckles’ 
Cossallat 
Sallat Bind- 

Sallat  
Asteraceae

Bindsallat ’Freckles’ 
Cossallat, Romansallat. En av de äldsta och 
godaste sallatstyperna. Höga, halvslutna 
huvuden. Söta och spröda, dekorativa 
limegröna blad med röda stänk. Bästa 
kvalitet med lång hållbarhet.

�-/)-�шфхц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Bindsallat ‘Intred’ 
Cossallat 
Sallat Bind- 

Sallat  
Asteraceae

Bindsallat ’Intred’ 
Cossallat, Romansallat. Rödbladig variant 
av vår populära Little Gem-sallat. Små, 
högbyggda, självslutande huvuden som 
 ȅ -#�)���'$-�1��& -/�(ť-&-ť��ѵ��-$.+$"�Ѷ�
goda blad för sallad och dekoration. Späda 
blad används som baby leaf.

�-/)-�шфхср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Bindsallat ‘Little Gem’ 
Kulturarv
Cossallat Kulturarv
Sallat Bind- Kulturarv

Sallat  
Asteraceae

Bindsallat ’Little Gem’ 
Cossallat, Romansallat. Från 1870-talet. En 
av de äldsta och godaste sallatstyperna. 
Bildar små, högbyggda huvuden med 
självslutande blad. Mycket god med 
ypperlig kvalitet och krispighet.

�-/)-�шфхс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Bindsallat ‘Rouge d’Hiver’ 
Kulturarv
Cossallat Kulturarv
Sallat Bind- Kulturarv

Sallat  
Asteraceae

Bindsallat ’Rouge d’Hiver’ 
Cossallat, Romansallat. Från 1840-talet. En 
av de äldsta och godaste sallatstyperna. 
Små, kompakta huvuden, dekorativt gröna 
med bronsröda ytterblad. Späda blad 
används som baby leaf. Tidig och mycket 
köldhärdig.

�-/)-�шффс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Drivsallat ‘Gustav’s Salad’ 
 
Sallat Driv- 

Sallat  
Asteraceae

Drivsallat ’Gustav’s Salad’ 
Välfyllda, löst bundna huvuden med stora, 
friskt gröna blad. Mild och välsmakande 
i sallader, utsökt som dekoration. Mycket 
snabbväxande drivsallat bäst i växthus eller 
drivbänk.

�-/)-�шфццс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  april-juni
  Ettårig
  

 

 

Drivsallat ‘Humil’ EKO
 EKO
Sallat Driv- EKO

Sallat  
Asteraceae

Drivsallat ’Humil’ 
Medelstora, löst bundna huvuden med 
stora, mjälla, friskt gröna blad. Mild 
och god primör till sallader och som 
dekoration. Snabbväxande och lättodlad 
för inomhusodling, drivbänk och växthus.

�-/)-�шфццт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  april-juni
  Ettårig
  

 

 

Drivsallat ‘Itsy-Bitsy’ EKO
 EKO
Sallat Driv- EKO

Sallat  
Asteraceae

Drivsallat ’Itsy-Bitsy’ 
Små, nätta, löst knutna huvuden av 
"-ť)���'���.*(�-*�)�-� ȅ -#�)�ѵ��4�& /�
snabbväxande sallat för inomhusodling, 
drivbänk och växthus. Vacker och god i 
sallader och till dekoration.

�-/)-�шфццу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  april-juni
  Ettårig
  

 

 

Huvudsallat ‘Herkules’ 
 
Sallat Huvud- 

Sallat  
Asteraceae

Huvudsallat ’Herkules’ 
Mycket stora, vackert löst bundna huvuden 
( ��!-$.&/�"-ť)�Ѷ�-0)��� Ѷ�&-�ȅ$"/��0�&'$"��
blad. Välsmakande och dekorativ till 
sallader och smörgåsmat. Mögelresistent.

�-/)-�шфффр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
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Huvudsallat ‘Maikönig’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Sallat Huvud- Kulturarv

Sallat  
Asteraceae

Huvudsallat ’Maikönig’ 
Från 1909. Tidig, slätbladig. Mjälla, ljust 
gröna huvuden med mild och god smak. 
Senare med röd anstrykning.

�-/)-�шффф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Huvudsallat ‘Merveille 
Des Quatre Saisons’ EKO/
Kulturarv
 EKO/Kulturarv
Sallat Huvud- EKO/Kul-
turarv

Sallat  
Asteraceae

Huvudsallat  
’Merveille Des Quatre Saisons’ 
Från 1885. Vackra, löst bundna huvuden 
med rundade, släta blad. Innerkärnan 
är fräscht ljusgrön och tonar ut i rött vid 
bladspetsarna. Krispig och god till sallad 
och dekoration.

�-/)-�шффшр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Isbergssallat ‘Frillice’ 
Huvudsallat 
Sallat Isbergs- 

Sallat  
Asteraceae

Isbergssallat ’Frillice’ 
En mycket lyckad korsning mellan 
isbergssallat och plocksallat. Bildar 
enhetliga, prydliga plantor med öppna, 
lättplockade huvuden av friskt gröna, 
dekorativa krusiga blad. God och vitaminrik 
med lång skördetid.

�-/)-�шфуц� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  25 pellets
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Isbergssallat ‘Great Lakes 
118’ 
Huvudsallat 
Sallat Isbergs- 

Sallat  
Asteraceae

Isbergssallat ’Great Lakes 118’ 
Traditionell isbergssallat med stora, fasta 
huvuden. Krispiga, krusiga, gröna blad. 
Tålig och odlingssäker för det nordiska 
klimatet.

�-/)-�шффп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Isbergssallat ‘Red Iceberg’ 
Huvudsallat 
Sallat Isbergs- 

Sallat  
Asteraceae

Isbergssallat ’Red Iceberg’ 
Små, välformade huvuden med grön kärna 
*�#�4// -�'���.*(�.&$ȅ�-�(*/�(ť-&-ť//ѵ�
Mild smak med god krispighet. Lättodlad 
och dekorativ i sallader. Tidig och väl 
lämpad för det nordiska klimatet.

�-/)-�шффрп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Isbergssallat ‘Sioux’ 
Huvudsallat 
Sallat Isbergs- 

Sallat  
Asteraceae

Isbergssallat ’Sioux’ 
Bildar mycket krispiga, lite lösare huvuden. 
Röda, skimrande ytterblad och gröna 
innerblad. Sorten har lång hållbarhet.

�-/)-�шффр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Miniplocksallat Baby Leaf 
‘Gourmet’ 
Plocksallat Mini- 
Sallat Miniplock- 

Sallat  
Asteraceae

Miniplocksallat Baby Leaf ’Gourmet’ 
�)�&*(+' //��'�)�)$)"���- ޕ�1�*'$&��
sallatstyper, alla lämpliga för skörd av 
.+ü����'��ѵ��-ť)�*�#�-ť��'��$"��- ޕ�$��
)4�). -Ѷ� &'ť1Ѷ�&-0.�'��$"��(ѵޕѵ�$)"ÿ-ѵ�
Lättodlad på friland eller i krukor.

�-/)-�шцфч� �-$.�фсѶфп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Miniplocksallat ‘Baby 
Oakleaf’ 
Plocksallat Mini- 
Sallat Miniplock- 

Sallat  
Asteraceae

Miniplocksallat ’Baby Oakleaf’ 
Mycket kompakt och tätvuxen, friskt grön 
eklövssallat. Goda och dekorativa blad som 
( ��!ť-� '�.&ť-��.�.+ü��� ȅ -#�)��# '��
sommaren. Utsökt till sallader, smörgåsar 
och garnering. Mycket lättodlad med lång 
skördetid.

�-/)-�шцфчр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Plocksallat ‘Amerikanischer 
Brauner’ 
 
Sallat Plock- 

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Amerikanischer Brauner’ 
Stora, mörkgröna blad tonade i mörkrött 
( ��&-0.�� �&�)/ -ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&ѵ��-��
hållbarhet. Dekorativ och god i sallader, till 
garnering m.m.

�-/)-�шфхп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  1300 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
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Plocksallat ‘Black Seeded 
Simpson’ Kulturarv
 Kulturarv
Sallat Plock- Kulturarv

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Black Seeded Simpson’ 
Från 1850. Tidig. Gammal, mycket 
uppskattad sort med stora, ljusgröna, 
vågiga blad. En av våra bästa plocksallater. 
Rikgivande och god. Utvecklas bra oavsett 
kyla eller torrperiod.

�-/)-�шфхш� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Plocksallat ‘Cerbiatta’ EKO
 EKO
Sallat Plock- EKO

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Cerbiatta’ 
Mycket tidig plocksallat med ljusgröna, 
'ÿ)"ޕ$&$"�Ѷ�.(�&-$&���'��ѵ��/(ü-&/�
i matiga sallader, på smörgåsar etc. 
Vädertålig och upprättväxande med sen 
stockbildning, vilket ger längre skördetid.

�-/)-�шфцпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Plocksallat ‘Mascara’ 
 
Sallat Plock- 

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Mascara’ 
Mörkt roströda, glänsande blad med grön 
innerkärna. Välmatade huvuden med 
rikligt av dekorativa och matiga eklövsblad. 
�*/./ÿ)�.&-�ȅ$"�*�#�/��&.�(�.�''�/�!ť-�
nordiskt klimat som går sent i blom.

�-/)-�шфхчт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Plocksallat ‘Navara’ EKO
 EKO
Sallat Plock- EKO

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Navara’ 
Plocksallat med glänsande, mörkröda 
eklövsblad och gröna innerblad. Krispig 
och god sallat med välfyllda huvuden som 
går sent i blom, utmärkt för hobbyodling i 
nordiskt klimat. Mycket god och dekorativ 
$�.�''�� -Ѷ�/$''�"�-) -$)"�(ѵ(ѵ��Ȃ &/!0''�$�
kombination med gröna sallatssorter.

�-/)-�шфхчс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Plocksallat ‘Rekord’ 
 
Sallat Plock- 

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Rekord’ 
Fliksallat. Bildar stora, löst sammansatta 
#010� )ѵ�%0."-ť)�Ѷ�(%ü''�Ѷޕ�$&�� �*�#�
lätt krusade blad. Går mycket sent i blom 
och kan skördas som plocksallat eller 
huvudsallat. Dekorativ och välsmakande.

�-/)-�шцуп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Plocksallat ‘Salad Bowl’ EKO
Krussallat EKO
Sallat Plock- EKO

Sallat  
Asteraceae

Plocksallat ’Salad Bowl’ 
Krussallattyp. Stora, ljusgröna rosetter 
( ��'ÿ)"�Ѷ�'%0."-ť)�Ѷޕ(ޔ�$&�� ��'��ѵ�
Pålitlig, starkväxande och vädertålig. Sen 
stockbildning ger lång skördetid.

�-/)-�шфцп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Rucolasallat EKO
Senapskål EKO
Sallat Rucola- EKO

Sallat  
Brassicaceae

Rucolasallat 
Senapskål. Populär delikatessallat. 
Flikade blad med ljusare stjälk, skördas 
späda. Pikant kålsmak, utmärkt i 
salladsblandningar, som dekoration m.m.

�-/)-�шфхх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Rucolasallat ‘Apollo’ 
Senapskål 
Sallat Rucola- 

Sallat  
Brassicaceae

Rucolasallat ’Apollo’ 
Senapskål. Snabbväxande sort med 
-0)��� Ѷ�($)�- ��'���*���'$)�Ѷ(ޔ�#
pepparsmak. Extra högt C-vitaminvärde.

�-/)-�шфуч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Italiensk Rucola 
Vild Rucola 
Rucola Italiensk 

Sallat  
Brassicaceae

Italiensk Rucola 
�$'���0�*'�ѵ��(�'�Ѷޕ�$&�� ��'���( ��
pepprig, pikant smak. Späda blad är en 
huvudingrediens i det italienska köket. 
Används i sallader, pajer, till carpaccio m.m.

�-/)-�ттрс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  mars-aug/

jan-dec
  10-30 dgr
  juli-okt
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3
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Italiensk Rucola EKO
Senapskål EKO
Rucola Italiensk EKO

Sallat  
Brassicaceae

Italiensk Rucola 
� )�+.&ÿ'ѵ��$)ޕ$&$"���'���$�/ü/��-*. // -ѵ�
Intensiv och pepprig smak. Späda blad 
används mycket i medelhavsköket i 
sallader, pajer, till carpaccio m.m. Kan även 
krukodlas inomhus året runt.

�-/)-�ттрср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  mars-aug/

jan-dec
  10-30 dgr
  juli-okt
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

+VCNKGPUM�4WEQNC�Ũ9KNFƓTGũ�
 
Rucola Italiensk 

Sallat  
Brassicaceae


/�'$ ).&��0�*'��ҁ�$'�ޔ- ҁ�
Förädlad, italiensk rucola. Djupt gröna, 
tandade blad med intensiv, pepprig 
smak. Perfekt bl.a. i italienska sallader. 
Snabbväxande med kompakt växtsätt, 
utmärkt för odling i krukor eller på friland. 
Går sent i blom.

�-/)-�шфучр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

Wasabirucola ‘Wasabi’ 
 
Rucola Wasabi- 

Sallat  
Brassicaceae

Wasabirucola ’Wasabi’ 
Vit mursenap. Djupt gröna, lätt tandade 
blad med en intensiv smak av pepparrot 
*�#�2�.��$ѵ�� -! &/�.(�&#ť%�- �!ť-�
husmanskost, sallad, paj, pizza m.m. 
Snabbväxande med kompakt växtsätt, för 
krukor eller friland. Kan även krukodlas 
inne året runt.

�-/)-�шфучс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  maj-okt
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Sparrissallat ‘Celtuce’ 
Kulturarv
Kinesisk Sallat Kulturarv
Sallat Sparris- Kulturarv

Sallat  
Asteraceae

Sparrissallat ’Celtuce’ 
Kinesisk Sallat. Från 1870-talet. Mycket 
vitaminrik och snabbväxande. Stora, 
.+-ť����'���.&ť-��.� ȅ -#�)��.*(�.�''�/ѵ�
Den verkliga delikatessen är de krispiga 
bladstjälkarna med nötaktig smak. Tillreds 
som sparris eller selleri.

�-/)-�шфцх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  175 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Cikoriasallat ‘di Bruxelles’ 
Kulturarv
Drivcikoria Kulturarv
Sallat Cikoria- Kulturarv

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Cikoriasallat ’di Bruxelles’ 
Drivcikoria. Endive. Från 1879. Den 
blekgula endiven anses mycket delikat 
$�.�''��Ѷޔ�)�- �1�-(-ü// -Ѷ�-ÿ&*./�(ѵ(ѵ�
Utsökt med chèvre och ljummen honung.

�-/)-�шфцс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  60 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  jan-mars
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Escarolesallat ‘Scarola 
Verde Giant Maraichere’ 
 
Sallat Escarole- 

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Escarolesallat  
’Scarola Verde Giant Maraichere’ 
Stora, glesa, ljusgröna huvuden med vågiga 
blad. Innerdelen får självblekande, gulvita, 
spröda blad. Lång skördetid, frosttålig.

�-/)-�шффч� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  feb-mars/

juni-juli
  5-15 dgr
  juni-okt
  Ettårig
  

 

 

Friseesallat ‘Ricciutissima 
d’Ingegnoli’ 
 
Sallat Frisée- 

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Friseesallat ’Ricciutissima d’Ingegnoli’ 
%0."-ť)�Ѷޔ�)./-$('�� �#010� )�( ��
självblekande, gulvit mitt. Dekorativ 
med pikant, mild cikoriasmak. Används i 
sallader, som dekoration m.m. Frosttålig.

�-/)-�шфцт� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  feb-mars/

juni-juli
  5-15 dgr
  juni-okt
  Ettårig
  

 

 

Rosensallat ‘Palla Rossa 3’ 
Radicchio 
Sallat Rosen- 

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Rosensallat ’Palla Rossa 3’ 
Radicchio. Vackra, intensivt röda huvuden 
( ��1$/�Ѷ� Ȃ &/!0''���'��) -1 -�*�#�./%ü'&�-ѵ�
Krispig och smakrik. Bäst för sensommar- 
och höstskörd. Frosttålig.

�-/)-�шфцч� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  350 frö
  feb-mars/

juni-okt
  5-15 dgr
  juni-nov/

mars-april
  Ettårig

 

 

Sallatscikoria ‘Catalogna A 
Foglie Frastagliate’ 
Italiensk Maskros 
Cikoria Sallats- 

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Sallatscikoria  
’Catalogna A Foglie Frastagliate’ 
Italiensk Maskros. Långa, mörkgröna, 
(�.&-*.'$&���'���( ��'%0.Ѷ�&-�ȅ$"�($//) -1ѵ�
Skördas späda till fullt utväxta under lång 
tid. Även blomstjälken kan användas. 
Lättodlad för friland. Kan höstsås för tidig 
vårskörd.

�-/)-�шфхт� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  feb-mars/

juni-okt
  5-15 dgr
  juni-nov/

mars-april
  Ettårig

 

 



Grönsaksväxter  |  7372  |  Grönsaksväxter

Sallatscikoria ‘Dolce Bianca 
A Cuore Pieno d’Ingegnoli’ 
Sockertoppssallat 
Cikoria Sallats- 

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Sallatscikoria  
’Dolce Bianca A Cuore Pieno d’Ingegnoli’ 
Sockertoppsallat. Ljusgröna, stora, glesa 
huvuden med toppig, blek innerdel. Mild, 
söt cikoriasmak, krispig konsistens.

�-/)-�шффт� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  200 frö
  feb-mars/

juni-okt
  5-15 dgr
  juni-sep/

mars-april
  Ettårig

 

 

Sallatscikoria ‘Grumola 
Verde’ EKO
 EKO
Cikoria Sallats- EKO

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Sallatscikoria ’Grumola Verde’ 
Användbar cikoria som först får långsmala 
blad, utmärkta i sommarsallader och 
�ü- ȅ -�(ť-&"-ť)�Ѷ�-0)��� ��'���$�-*. //�
för vårskörd. Mycket härdig.

�-/)-�шффх� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  175 frö
  feb-mars/

juni-okt
  5-15 dgr
  juni-nov/

mars-april
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Sallatscikoria ‘Rossa di 
Treviso 2’ 
Bladcikoria 
Cikoria Sallats- 

Sallat/Cikoria  
Asteraceae

Sallatscikoria ’Rossa di Treviso 2’ 
�'���$&*-$�ѵ�ÿ)"�'��$"Ѷޔ�)�+'*�&.*-/ѵ�
Smakrika, gröna och röda blad med 
vita nerver. Friskt, intensivt växtsätt. För 
sommar- och höstskörd. Frosttålig.

�-/)-�шфхр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  feb-mars/

juni-okt
  5-15 dgr
  juni-nov/

mars-april
  Ettårig

 

 

Vintersallat ‘Baron’ EKO
Mâchesallat EKO
Sallat Vinter- EKO

Sallat/Vinter  
Valerianaceae

Vintersallat ’Baron’ 
Mâchesallat, Fältsallat. Mörkgröna, 
upprätta rosetter av runda, krispiga 
blad med mild, god smak. Mycket 
snabbväxande och köldtålig, särskilt 
anpassad för nordiskt klimat. Särskilt rik på 
C-vitamin och används färsk i sallader, som 
dekoration m.m.

�-/)-�шфцшр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  450 frö
  juni-sep/

jan-dec
  10-30 dgr
  sep-nov
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Vintersallat ‘Grote Noord-
hollandse’ 
Mâchesallat 
Sallat Vinter- 

Sallat/Vinter  
Valerianaceae

Vintersallat ’Grote Noordhollandse’ 
Mâchesallat, Fältsallat. Extra storbladig med 
längre stjälkar. Rundade, lansettlika, mörk-
gröna blad. C-vitaminrika, krispiga och goda 
till sallader, smörgåsar m.m. Snabbväxande 
och lättodlad, även i krukor. Köldtålig och väl 
anpassad för nordiskt klimat.

�-/)-�шфцшс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  juni-sep/

jan-dec
  10-30 dgr
  sep-nov
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Vintersallat ‘Verte de Camb-
rai’ Kulturarv
Mâchesallat Kulturarv
Sallat Vinter- Kulturarv

Sallat/Vinter  
Valerianaceae

Vintersallat ’Verte de Cambrai’ 
Mâchesallat, Fältsallat. Från 1810. Stora, 
mörkgröna, ovala blad. Spröd och krispig 
med mild smak. Mycket snabbväxande och 
C-vitaminrik. En av de bästa sorterna för 
nordiskt klimat. Köldtålig.

�-/)-�шфцш� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  400 frö
  juni-sep/

jan-dec
  10-30 dgr
  sep-nov
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Vintersallat ‘Vit’ 
Mâchesallat 
Sallat Vinter- 

Sallat/Vinter  
Valerianaceae

Vintersallat ’Vit’ 
Mâchesallat, Fältsallat. Krispiga, 
mörkgröna bladrosetter. Snabbväxande 
och C-vitaminrik med en enastående god, 
nötaktig smak. Används i sallader och som 
uppläggningsdekoration. Köldtålig.

�-/)-�шфчп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  juni-sep/

jan-dec
  10-30 dgr
  sep-nov
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Bladamarant ‘Calaloo Red’ 
Kinesisk Spenat 
Amarant Blad- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Amaranthaceae

Bladamarant ’Calaloo Red’ 
Kinesisk Spenat. Asiatisk bladgrönsak med 
dekorativa, röd- och grönbrokiga blad. Blad 
och stjälkar äts späda och är extremt rika 
på A-vitamin. God och dekorativ i sallader 
*�#�2*&-ü// -� '' -�./01�.�.*(�.+ )�/ѵ�
Används även som prydnadsväxt för det 
�(ޔ��'��1 -& /ѵ

�-/)-�шцсс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-april/

juni-juli
  10-20 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

$NCFO[PVC�Ũ)TGGP�4WHƔGFũ�
 
Mynta Blad- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Lamiaceae

�'��(4)/��ҁ�-  )��0Ȃ' �ҁ�
Stora, gröna blad med mycket smak av 
ostasiatisk karaktär, liknande en blandning 
av koriander, citron och curry. Blad skördas 
späda för färskkonsumtion. Används 
även till sushi och som dekoration. Bildar 
halvstora buskar som även är vackra i 
blomsterrabatter.

�-/)-�шфчфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  90 cm
  Ettårig
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Bladmynta ‘Röd Shiso’ 
 
Mynta Blad- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Lamiaceae

Bladmynta ’Röd Shiso’ 
Ostasiatisk örtkrydda. Dekorativa, 
purpurröda blad. Smaken liknar en 
blandning av koriander, citron och 
curry. Bladfärgen utvecklas bäst i 
halvskuggigt läge. Blad skördas späda för 
färskkonsumtion eller senare till sushi eller 
� &*-�/$*)ѵ�:1 )ޔ�)�$�.*((�--���// )ѵ

�-/)-�шфчф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  140 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Bärmålla ‘Strawberry Sticks’ 
Smultronspenat 
Målla Bär- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Amaranthaceae

Bärmålla ’Strawberry Sticks’ 
Smultronspenat. Spännande växt med 
friskt, grönt bladverk. I bladvecken 
bildas mängder av smultronlika, ätliga, 
röda bär med mild, söt smak. Bladen 
är utmärkta som spenat. Odlades förr i 
klosterträdgårdar.

�-/)-�шчрр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-juli
  10-50 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Isört 
 
 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Aizoaceae

Isört 
Sydafrikansk bladgrönsak som odlades 
under 1700-1800-talet. Krispiga, suckulenta 
blad med små blåsor som glänser likt 
iskristaller. Tilltalande, saltsyrlig smak. 
Flerårig men odlas normalt som ettårig. 
Kan övervintras frostfritt och bildar då små, 
vita kragblommor.

�-/)-�шцсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  25 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Kinesisk Bladselleri ‘Da 
Taglio’ 
Bladselleri Kinesisk 
Selleri Kinesisk Blad- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Apiaceae

Kinesisk Bladselleri ’Da Taglio’ 
Kintsai. Asiatisk bladkrydda. Det yviga, 
. '' -$�*ȅ�)� ��'��1 -& /��)1ü)�.�!ü-.&/�
som krydda, i grönsallader, soppor m.m. 
Kan med fördel krukodlas inomhus under 
# '��1$)/ -)ѵ���'�.�*ȅ�./�.*(� //ÿ-$"ѵ

�-/)-�тпсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  20-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1(2)

 

 

Källfräne 
Vattenkrasse 
Krasse Vatten- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Källfräne 
Vattenkrasse. Bladgrönsak med runda, 
parbladiga blad, särskilt läckra att äta 
färska, i sallad m.m. Uppväxta plantor får 
1$/����*ޕ)*'&�-ѵ�ü//*�'���*�#�1$/�($)-$&ѵ

�-/)-�тррп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  maj-juni/

jan-dec
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Röd Trädgårdsmålla ‘Ruby 
Red’ EKO
Trädgårdsmålla Röd EKO
Målla Röd Trädgårds- EKO

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Amaranthaceae

Röd Trädgårdsmålla ’Ruby Red’ 
Stora, spetsiga, purpurbruna blad med 
lätt sälta i smaken. Späda blad och 
skott används i sallader medan fullt 
utväxta blad används tillagade som 
spenat. Snabbväxande och lättodlad. 
Fröställningarna är även mycket dekorativa 
i färska och torkade arrangemang.

�-/)-�шцсфс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juli
  10-20 dgr
  juni-aug
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Rödådrad Syra 
 
Syra Rödådrad 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Polygonaceae

Rödådrad Syra 
Dekorativ bladväxt med rosetter av gröna, 
rödådrade blad. Glesa blomställningar 
med stjärnformade, först gröna, senare 
rödbruna blommor. Kan odlas som ettårig 
$�-���// -�*�#�&-0&*-ѵ��4�& /� Ȃ &/!0''�$�
perennrabatten. Späda blad används som 
baby leaf i sallad och som dekoration.

�-/)-�хцтц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Salladssenap ‘Bloody Mary’ 
Sareptasenap 
Senap Sallads- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Salladssenap ’Bloody Mary’ 
Sareptasenap. Mörkt röda, mjälla blad med 
&'�-"-ť)�Ѷ�.+-ť���./%ü'&��-/(*&�(ޔ�$�-./ѵ�
Snabb växande och köldtålig bladgrönsak 
med mild pepprig smak. Skördas långt 
inpå senhösten. Kan även odlas inomhus 
som baby leaf under vintern.

�-/)-�шцсфп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Frizzy Joe’ 
Sareptasenap 
Senap Sallads- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

��''��.. )�+�ҁ�-$554��* ҁ�
Sareptasenap. Ljusgrön salladssenap 
med en tilltalande, mild senapssmak. De 
�//-�&/$1�Ѷ�(4��"$&$ޕ(ޔ�/ &��'�� )�" -�
karaktär och volym i salladsblandningar. 
Köldtålig, kan skördas långt in på 
senhösten.

�-/)-�шфчхс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
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Salladssenap ‘Green In 
Snow’ 
 
Senap Sallads- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Salladssenap ’Green In Snow’ 
Sareptasenap. Bladgrönsak, speciellt 
för höst- och vinterskörd. Mycket stora, 
gulgröna, tandade blad med en mild, svagt 
kryddig smak. Tål minusgrader och håller 
.$"�.+-ť��*�� --ť/.�- �(0.�0#)*/�0(ޔ�#
delen av vintern.

�-/)-�шцсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Moutarde 
Rouge Metis’ EKO
Sareptasenap EKO
Senap Sallads- EKO

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Salladssenap ’Moutarde Rouge Metis’ 
Sareptasenap. Snabbväxande salladssenap 
( ��$)/ ).$1/�-ť��Ѷ�(4��"$&$ޕ(ޔ�/ &��'���
och gröna stjälkar med god, medelstark 
senapssmak. De dekorativa bladen ger 
en extra smakdimension och karaktär i 
salladsblandningar. Köldtålig, kan skördas 
långt in på senhösten.

�-/)-�шфчхт� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Osaka Purple’ 
EKO
Sareptasenap EKO
Senap Sallads- EKO

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Salladssenap ’Osaka Purple’ 
Sareptasenap. Bladgrönsak med krusiga, 
mjälla blad och spröda stjälkar. Gröna 
�'���.*(� ȅ -#�)��ť1 -"ÿ-�$� )�(ť-&�
vinröd nyans. Mild, pikant smak av senap 
och pepparrot. Spännande och dekorativt 
inslag i sallader. Köldtålig.

�-/)-�шфчх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Red Giant’ 
Sareptasenap 
Senap Sallads- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Salladssenap ’Red Giant’ 
Sareptasenap. Bladgrönsak med mycket 
stora, dekorativa blad. Grönröd bottenfärg 
och marmorering i purpur. Pikant kyndel/
pepparsmak som blir mildare under 
senhösten. Används som plocksallat.

�-/)-�шцсф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Sköldsyra ‘Silver Leaf’ EKO
 EKO
 EKO

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Polygonaceae

Sköldsyra ’Silver Leaf’ 
Flerårig bladgrönsak som även odlas som 
prydnadsväxt. Tacksam marktäckare med 
silvrigt bladverk. Generös blomning med 
små vackra grönvita, rosatonade blommor 
i rad längs stjälken. Bladen har en syrlig 
smak och används i sallader, soppor, 
risrätter m.m.

�-/)-�шчупп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Smörgåskrasse 
Kryddkrasse 
Krasse Smörgås- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Smörgåskrasse 
Kryddkrasse. Snabbväxande kryddväxt 
som används på samma sätt som groddar, 
på smörgås, i sallader m.m. God och 
vitaminrik även under den mörka årstiden. 
Kan sås inomhus hela året, i skålar med 
vått papper eller liknande.

�-/)-�тпчп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  jan-dec
  5-15 dgr
  juli-aug
  5 cm
  Ettårig
  

 

 

Smörgåskrasse ‘Cresso’ EKO
Kryddkrasse EKO
Krasse Smörgås- EKO

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Smörgåskrasse ’Cresso’ 
Kryddkrasse. Snabbgroende, vitaminrik 
kryddväxt som odlas och används på 
samma sätt som groddar, på smörgås, i 
sallader m.m. Kan sås inomhus hela året, 
i skålar med vått papper eller liknande. 
Mycket lättodlad och populär att odla med 
barnen.

�-/)-�тпчпс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  jan-dec
  5-15 dgr
  juli-aug
  5 cm
  Ettårig
  

 

 

Storbladig Smörgåskrasse 
‘Broadleaved’ 
Smörgåskrasse Storbladig 
Krasse Storbladig Smörgås- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Storbladig Smörgåskrasse 
’Broadleaved’ 
Kryddkrasse. Särskilt storbladig, snabb-
växande kryddväxt som används på 
samma sätt som groddar, på smörgås, i 
sallader etc. Vitaminrik gröda att odla året 
om i skålar med vått papper eller liknande.

�-/)-�тпчпт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  jan-dec
  5-15 dgr
  juli-aug
  5 cm
  Ettårig
  

 

 

Strandkämpar 
Minutina 
 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Plantaginaceae

Strandkämpar 
Minutina. Vitaminrik, för oss ovanlig 
sallatväxt som traditionellt används 
mycket i medelhavsländerna. Långa, 
smala, krispiga blad i täta rosetter. Nötaktig 
smak, mycket god i salladsblandningar.

�-/)-�шчсф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  juli-okt
  10 cm
  Ettårig
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5ȤVƔQEMGN�Ũ%CPF[ũ�'-1
Sockerplanta EKO
Stevia EKO

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Asteraceae

�ť/ޕ*�& '�ҁ��)�4ҁ�
Sockerplanta. Ljusgröna, tandade 
blad med mycket söt smak. Gammal, 
sydamerikansk ört som traditionellt 
använts som sötningsmedel. Används 
!ü-.&Ѷ�/*-&��Ѷ�+0'1-$. -��/4ޕ�- '' ��)� �
för att söta mat och drycker. Lättodlad för 
kruka och rabatt.

�-/)-�шчсхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Trädgårdsmålla ‘Red/Green 
Plume’ 
 
Målla Trädgårds- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Amaranthaceae

Trädgårdsmålla ’Red/Green Plume’ 
Ståtlig växt med stora fröax på stadiga 
stjälkar. Friskt äppelgrönt och mörkt 
-ť�1$*' //�$ޔ�)�&*(�$)�/$*)ѵ��4�& /�
dekorativ i torkade arrangemang. Späda 
blad kan användas som sallat. Bladen kan 
även användas som spenat.

�-/)-�спуп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  600 frö
  april-juli
  10-20 dgr
  juni-aug
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Trädgårdsportlak ‘Grön’ 
 
Portlak Trädgårds- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Portulacaceae

Trädgårdsportlak ’Grön’ 
Traditionell krydd- och grönsaksväxt. 
Ljusgröna, suckulenta, krispiga blad, 
rika på E-vitamin och Omega 3-fettsyror. 
Används färsk i sallader, soppor m.m.

�-/)-�тршт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-aug
  15-20 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Trädgårdsportlak ‘Gul’ 
 
Portlak Trädgårds- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Portulacaceae

Trädgårdsportlak ’Gul’ 
Extra vitaminrik bladgrönsak med 
gulgröna, krispiga blad och stjälkar, rika på 
E-vitamin och Omega 3-fettsyror. Bladen 
används färska i sallader, soppor m.m.

�-/)-�ттшш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-aug
  15-20 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Vinterportlak 
Gruvsallat 
Portlak Vinter- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Portulacaceae

Vinterportlak 
Gruvsallat. Suckulent bladgrönsak med 
runda, krispiga blad och en frisk, mild 
smak. Rik på C-vitamin. Används färsk 
i salladsblandningar. Mycket lättodlad, 
utomhus eller inomhus året runt.

�-/)-�шфху� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  350 frö
  april-aug
  10-30 dgr
  juni-okt
  Ettårig
  

 

 

Violkål 
 
Kål Viol- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Violkål 
Spännande bladgrönsak som tillhör 
familjen kålväxter, med bedårande 
violettblå blommor på smala stjälkar över 
det friskt gröna bladverket. Späda blad och 
blommor är ätliga och kan användas färska 
$�/ѵ 3ѵ�.�''�� -� '' -�.(ť-./ &/�Ѷ�$�2*&�(ѵ(ѵ

�-/)-�шцтпф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Vårgyllen 
Vinterkrasse 
Krasse Vinter- 

Sallat/Övriga Bladgrönsaker  
Brassicaceae

Vårgyllen 
Vinterkrasse. Ovanlig bladgrönsak med 
(ť-&"-ť)�Ѷ�+��"$&$ޕ-��'���$�-*. // -ѵ�
Smakrika, späda blad och blomknoppar 
som äts färska i sallad, på smörgås eller 
/$''�"�� �$�/ѵ 3ѵ�2*&�*�#�0").-ü// -ѵ�
Lättodlad med lång skördetid. Kan även 
odlas inomhus.

�-/)-�шцсцр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juni/

jan-dec
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Blekselleri ‘Giant Red’ 
Stjälkselleri 
Selleri Blek- 

Selleri  
Apiaceae

Blekselleri ’Giant Red’ 
Stjälkselleri. Delikatessgrönsak med tydlig, 
karaktäristisk smak. Spröda, purpurtonade 
bladstjälkar som övergår i rödrosa vid 
blekning. Härdig sort, anpassad för 
nordiskt klimat. Används traditionellt i 
soppor och buljonger men också god att 
äta färsk.

�-/)-�шфухп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Blekselleri ‘Golden Self 
Blanching 2’ Kulturarv
Stjälkselleri Kulturarv
Selleri Blek- Kulturarv

Selleri  
Apiaceae

Blekselleri ’Golden Self Blanching 2’ 
Stjälkselleri. Från 1884. Delikatessgrönsak 
med krispiga, tjocka, ljust gulgröna 
bladstjälkar. Används färsk eller tillagad. 
Smakrik för sallader, grytor m.m.

�-/)-�шфуф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-sep
  50 cm
  Ettårig
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Smultron ‘Mignonette’ 
 
 

Smultron  
Rosaceae

Smultron ’Mignonette’ 
Omtalad för sin exceptionella arom och 
smak. Små röda, söta bär på 3-5 gram 
hänger ned från plantorna i kaskader. 
Lång skördetid, perfekt för hobbyodling. 
Gourmetbär som används i högklassiga 
restaurangkök. Bildar ej utlöpare.

�-/)-�шфшрр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  feb-juni
  20-30 dgr
  juli-sep
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Smultron ‘Regina’ 
 
 

Smultron  
Rosaceae

Smultron ’Regina’ 
Trädgårdssmultron med söta och goda, 
medelstora, röda bär på kompakta plantor 
från juli tills frosten kommer. Bildar ej 
utlöpare. Odlas i rabattkanter, lådor eller 
krukor.

�-/)-�шфшр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  200 frö
  feb-juni
  1-3 mån
  juli-sep
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Smultron ‘Yellow Wonder’ 
 
 

Smultron  
Rosaceae

Smultron ’Yellow Wonder’ 
Tidig sort med stora, gulvita, aromatiska 
bär. Den ljusa färgen gör att fåglarna 
låter bli bären. Lång skördetid. Bildar ej 
utlöpare.

�-/)-�шфшс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  feb-juni
  20-30 dgr
  juli-sep
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Sparris ‘Mary Washington’ 
 
 

Sparris  
Asparagaceae

Sparris ’Mary Washington’ 
En för svenska förhållanden mycket 
lämpad sort av bästa kvalitet. Delikatess-
grönsak. Kan odlas både som vit och grön. 
Resistent mot sparrisrost.

�-/)-�шхпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  20-40 dgr
  april-juni
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Spenat ‘Giant America’ EKO
 EKO
 EKO

Spenat  
Amaranthaceae

Spenat ’Giant America’ 
Bloomsdaletyp med mörkgröna, krusade, 
rundade blad. Smakrik och snabbväxande 
för färskkonsumtion, stuvning m.m. Bra till 
infrysning.

�-/)-�шхсч� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Spenat ‘Medania’ 
 
 

Spenat  
Amaranthaceae

Spenat ’Medania’ 
Medeltidig. Extra stora, mörkgröna 
blad av högsta kvalitet. Rikgivande, 
stocklöpningsresistent. För odling i hela 
landet. Helt resistent mot bladmögel.

�-/)-�шхсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Spenat ‘Monstrueux de 
8KTQƔC[ũ�-WNVWTCTX
 Kulturarv
 Kulturarv

Spenat  
Amaranthaceae

�+ )�/�ҁ�*)./-0 03�� ��$-*ޕ�4ҁ�
Från 1866. I folkmun även kallad monster-
spenaten. Mycket stora, mörkgröna, smak-
rika blad med lägre oxalsyrehalt. Bladen 
.&ť-��.� ȅ -#�)�� '' -�!0''/�0/1ü3/��+ÿ�0++�
till 60 cm breda plantor. Tidig sort, lämplig 
för odling under hela säsongen, även till 
höstsådd som ger tidig skörd följande vår.

�-/)-�шхсфр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Spenat F1 ‘Palco’ EKO
 EKO
 EKO

Spenat  
Amaranthaceae

Spenat F1 ’Palco’ 
Stora, gröna blad av högsta kvalitet. 
Används färsk, kokt, stuvad m.m. Späda 
blad kan skördas som baby leaf. Mycket 
snabbväxande och stocklöpningsresistent, 
odlingsvärd under hela säsongen i 
hela landet. Kan även sås på hösten för 
övervintring och tidig vårskörd.

�-/)-�шхспр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
  

 

 

Spenat ‘Viking’ 
 
 

Spenat  
Amaranthaceae

Spenat ’Viking’ 
Stora, mörkgröna blad. Lämplig för odling 
under hela säsongen. Går sent i blom och 
är bra resistent mot bladmögel. Används 
färsk, kokt eller stuvad. Bra för infrysning.

�-/)-�шхсп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  Ettårig
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Malabarspenat ‘Rubra’ 
Land Kelp 
Spenat Malabar- 

Spenat  
Basellaceae

Malabarspenat ’Rubra’ 
Orientalisk bladgrönsak med långa, 
slingrande, mörkröda stjälkar och stora, 
krispiga, köttiga blad. Även späda skott 
och stjälkar används. Tillagas som spenat, i 
pajer, ångkokt m.m. Lättodlad.

�-/)-�шчпх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  200-300 cm
  Ettårig
  

 

 

Nyzeeländsk Spenat 
 
Spenat Nyzeeländsk 

Spenat  
Aizoaceae

Nyzeeländsk Spenat 
Stor och högväxt med frodigt växtsätt. 
�'�� )�*�#�� �.�ȅ$"��.&*//.+ /.�-)��
används färska, kokta eller stuvade. Bra för 
infrysning. Otroligt rikgivande för sommar 
och höstskörd.

�-/)-�шхтп� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  75 frö
  mars-juni
  20-40 dgr
  juni-sep
  Flerårig
  Zon -

 

 

Squash F1 ‘Atena Polka’ 
Gul Zucchini 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash F1 ’Atena Polka’ 
Gul Zucchini. Mycket snabbväxande av 
utmärkt kvalitet. Enhetligt cylindriska, helt 
släta, guldgula frukter. Används färsk eller 
tillagad. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шцфф� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  8 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash ‘Black Beauty’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Zucchini Kulturarv

Squash  
Cucurbitaceae

Squash ’Black Beauty’ 
Från 1931. Snabbväxande med hög växt-
&-�ȅѵ��/*-�Ѷ��4'$)�-$.&�Ѷ�(ť-&"-ť)��!-0&/ -ѵ�
Mörknar till nästan svart. Hög kvalitet med 
vitt, mört fruktkött. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  8 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash F1 ‘Black Forest’ 
 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash F1 ’Black Forest’ 
Klättrande sommarsquash. Släta, 
knubbiga, gröna till svarta frukter med vitt, 
krispigt fruktkött. Tidig och snabbväxande, 
skördas bäst vid 15-20 cm. Används färsk 
i sallader, grillad, i grytor m.m. Även 
blommorna är ätliga. Uppbindes.

�-/)-�шхфрр� �-$.�фсѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  4 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Squash F1 ‘Dunja’ EKO
 EKO
Zucchini EKO

Squash  
Cucurbitaceae

Squash F1 ’Dunja’ 
Mörkgröna, släta, enhetligt cylindriska 
frukter med vitt, fast, välsmakande fruktkött. 
Tidig, rikgivande och snabbväxande med 
buskigt, kompakt växtsätt för friland och 
pallkrage. Ej rankande. Används färsk i sal-
lader, grillad eller tillagad i grytor, gratänger, 
ostkaka m.m. Även blommorna är ätliga.

�-/)-�шхфуф� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash ‘Genovese’ EKO
 EKO
Zucchini EKO

Squash  
Cucurbitaceae

Squash ’Genovese’ 
Ljust gröna, lätt spräckliga, avlånga frukter 
med delikat smak och fast fruktkött. Tidig 
och högavkastande. Buskigt växtsätt. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash ‘Goldy’ EKO
 EKO
Zucchini EKO

Squash  
Cucurbitaceae

Squash ’Goldy’ 
Gyllengula, släta, cylindriska frukter 
med välsmakande vitt kött. Mycket 
snabbväxande och lättodlad. Används 
färsk i sallader, grillad eller i ugnsrätter. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шцффс� �-$.�фсѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  4 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash ‘Green Tiger’ EKO
 EKO
Zucchini EKO

Squash  
Cucurbitaceae

Squash ’Green Tiger’ 
Släta, mörkgröna frukter med ljusare 
./-$((*-�.*(�(ť-&)�-� ȅ -#�)�ѵ��$//Ѷ�
fast, välsmakande fruktkött. Ej rankande, 
buskigt, kompakt växtsätt, även lämplig för 
lådodling. Används färsk i sallader, grillad 
eller i ugnsrätter.

�-/)-�шхухр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
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Squash F1 ‘Keesha’ 
 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash F1 ’Keesha’ Zucchini med mörk - 
gröna, släta och cylindriska frukter. Väl- 
smakande, vitt, fast fruktkött. Tidig och rik- 
 givande med lång skördetid och ett näst intill 
taggfritt bladverk. Används färsk i sallader, 
grillad eller i ugnsrätter. Även blommorna 
är ätliga. Kompakt växtsätt, lämplig för 
odling i lådor, pallkrage och på friland.

�-/)-�шхфпр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  5 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash ‘Long White from 
Sicily’ 
 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash ’Long White from Sicily’ 
Zucchini med ljust grönvita, släta frukter. 
Milt och välsmakande, vitt fruktkött. 
Buskigt, kompakt växtsätt utan rankor, 
även lämplig för lådodling. Används färsk 
i sallader, grillad eller i ugnsrätter. Även 
blommorna är ätliga och goda att t.ex. 
fritera med fyllning.

�-/)-�шхфуп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash F1 ‘Round Beauty’ 
Astrakansquash 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash F1 ’Round Beauty’ 
Astrakansquash. Snabbväxande, runda, 
ljusgröna, små frukter. Smakrikt fruktkött 
med äppelkonsistens. Fin till ugnsbakning 
och råkost. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash F1 ‘Sunstripe’ 
 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash F1 ’Sunstripe’ 
Zucchini med gyllengula, släta och raka 
frukter med ljusa strimmor. Vitt, fast och väl-
smakande kött till råkost, grillad eller i grytor 
m.m. Även blommorna är ätliga. Mycket 
rikgivande med buskigt växtsätt för lådor, 
pallkragar och friland. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шцффт� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Squash ‘Tapir’ 
 
Zucchini 

Squash  
Cucurbitaceae

Squash ’Tapir’ 
Mörkgröna frukter med ljusare strimmor. 
Vitt, fast kött. Buskigt, kompakt växtsätt 
med dekorativt bladverk. Används färsk 
i sallader, grillad eller i grytor m.m. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхух� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Musselsquash ‘Custard 
White’ EKO
 EKO
Squash Mussel- EKO

Squash  
Cucurbitaceae

Musselsquash ’Custard White’ 
Sommarsquash. Cremevita, plattrunda, 
mussellika frukter med vågad kant. Krispigt 
fruktkött med mild god smak. Frukterna 
äts hela med skal som zucchini. Buskigt 
växtsätt, lämplig även för krukor. Lättodlad 
( ��./*-�1ü3/&-�ȅѵ���)�'�"-�.� )�&*-/�- �
tid. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфхп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  7 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Musselsquash  F1 ‘Kermit’ 
 
Squash Mussel- 

Squash  
Cucurbitaceae

Musselsquash  F1 ’Kermit’ 
Sommarsquash. Gröna, plattrunda, mus-
sellika frukter med vågade kanter. Krispigt, 
cremevitt fruktkött med mild god smak. 
Frukter kan ätas hela med skal precis som 
zucchini. Buskigt växtsätt, lämplig även för 
krukor. Lättodlad och högavkastande. Kan 
lagras en kortare tid. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфхс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  8 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Musselsquash ‘Scallopini’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Squash Mussel- Kulturarv

Squash  
Cucurbitaceae

Musselsquash ’Scallopini’ 
Sommarsquash. Från före 1722. Ovanlig 
squash med vita, mussellika frukter. 
Krispigt fruktkött för färskkonsumtion, 
inläggning, pajer m.m. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфх� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Musselsquash F1 ‘Twinkle’ 
 
Squash Mussel- 

Squash  
Cucurbitaceae

Musselsquash F1 ’Twinkle’ 
Sommarsquash. Gyllengula, plattrunda, 
mussellika frukter med vågade kanter. 
Krispigt, cremevitt fruktkött med mild god 
smak. Frukterna äts hela med skal som 
zucchini. Buskigt växtsätt, lämplig även för 
krukor. Lättodlad och högavkastande. Kan 
lagras en kortare tid. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхфхр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  8 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig
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Svartrot ‘Géante Noire de 
Russie’ Kulturarv
Skorzonera Kulturarv
 Kulturarv

Svartrot  
Asteraceae

Svartrot ’Géante Noire de Russie’ 
�&*-5*) -�ѵ��-ÿ)�рчццѵ��)��1�1ÿ-��(ޔ�./ �
-*/"-ť).�& -ѵ��1�-/�Ѷ�%ü()�Ѷޔ�)��-ť// -�
med utsökt smak. Används som sparris,  
i soppor m.m. Mycket vitaminrik.

�-/)-�шфчш� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-maj/

aug-sep
  10-20 dgr
  sep-dec
  Ettårig
  

 

 

Tomat F1 ‘Bauna’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat F1 ’Bauna’ Klassisk tomat med 
klarröda, runda, något mindre tomater 
+ÿ����шп�"-�(ѵ��4�& /�.(��)ޔ�� �(&$-&
balans mellan sötma och syra och en lätt 
krämighet. Rikgivande med klasar med ca 
10 frukter på varje. Bra sjukdomsresistens. 
�-�ȅ!0''/�1ü3/.ü//�!ť-�1ü3/#0.�*�#�!-$'�)�ѵ

�-/)-�шхцфс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat F1 ‘Gemini’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat F1 ’Gemini’ 
�)� ȅ -!ť'%�- �/$''�� )�1ü'&ü)�����).&�
�3+*-/ѵ��ü()�Ѷޔ�)�Ѷ�-ť���!-0&/ -��1�#ť"./��
kvalitet. Rikgivande för växthus och varma 
utelägen. Växer även bra under sämre 
väderförhållanden.

�-/)-�шхцф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Golden Sunrise’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Golden Sunrise’ 
Normalstor, gul tomat med väl 
genomfärgade, mycket smakrika och 
.�ȅ$"�Ѷ�"*���!-0&/ -ѵ��ť-�1ü3/#0.�*�#�
varma utelägen.

�-/)-�шхчх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Green Zebra’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Green Zebra’ 
Särskilt lämpad som salladstomat. 
Halvstora, gulgröna frukter med 
mörkgröna strimmor, mycket tunnskalig. 
Härlig, vindruvlik arom. För växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шхчш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Indigo Rose’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Indigo Rose’ 
Unik tomat med plommonlik smak 
som framträder bäst när de glänsande 
purpursvarta frukterna övergår i djupt 
röd. Frukterna på 30-40 gram kommer i 
&'�.�-�.*(�(*")�-� ȅ -#�)�ѵ��/(ü-&/�!ť-�
hobbyodling i växthus och varma utelägen.

�-/)-�шцпцф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat F1 ‘Kakao’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat F1 ’Kakao’ 
Tidig, normalstor tomat. Djupt brunröda, 
jämna, runda, fasta frukter, 6-7 cm stora. 
Ger rikligt med välsmakande tomater på 
korta, kompakta klasar. För växthus och 
varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шхшчс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat F1 ‘Paola’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat F1 ’Paola’ 
Mycket tidig, normalstor tomat. Klarröda, 
jämna, runda, fasta frukter, 6-7 cm stora. 
Ger rikligt med välsmakande tomater 
på korta, kompakta klasar, utmärkt för 
mindre trädgårdar. Bra sjukdomsresistens. 
Vår bästa standardtomat för växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шхцфр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Promyk’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Promyk’ 
Polsk sort med röda, lite oregelbundet 
./*-�Ѷ�(4�& /�.�ȅ$"��!-0&/ -ѵ�� -�./*-�.&ť-��
tidigt och fortsättningsvis under lång 
period. För växthus och friland.

�-/)-�шхцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
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Tomat ‘Silvery Fir Tree’ EKO
 EKO
 EKO

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Silvery Fir Tree’ 
�)$&��0.&/*(�/�( ��.$'1 -'0� /Ѷޔ�)ޕ$&$"/�
bladverk. Generös skörd av plattrunda, 
ljust röda tomater på ca 50 gram, med 
krämigt, välsmakande fruktkött. Odlas i 
krukor, lådor eller odlingsbäddar i växthus 
eller på varma utelägen.

�-/)-�шцптх� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Tigerella’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Tigerella’ 
Dekorativ sort med välsmakande, randiga 
frukter i gult och rött. Tidig och rikgivande. 
För växthus och varma utelägen.

�-/)-�шхшт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Voyage’ EKO
Picknicktomat EKO
 EKO

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Voyage’ 
Picknicktomat. Väldigt originell tomat med 
.$)��.�((�).�//��&'4ȅ*-�.*(�'ü//�&�)�
plockas av en och en. De röda frukterna på 
ca 100-150 gram har en lätt syrlig ton och 
massor av krisp. Odlas i växthus eller på 
varma utelägen.

�-/)-�шцтт� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomat ‘Zloty Ozarowski’ 
 
 

Tomat  
Solanaceae

Tomat ’Zloty Ozarowski’ 
�-�)" "0'�Ѷ�.�ȅ$"��!-0&/ -�( ��.ť/.4-'$"Ѷ�
��(ޔ-*)ѵ(���( � './*-Ѷ�(4�& /�"*��
tomat från Polen. För växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шцпф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Växthustomat ‘Money-
maker’ EKO
 EKO
Tomat Växthus- EKO

Tomat  
Solanaceae

Växthustomat ’Moneymaker’ 
Gammal, engelsk växthustomat. Fasta, 
medelstora, djupröda frukter på ca 100 gram 
med utsökt smak. Högavkastande. Kommer 
$�&'�.�-�*(�хҊрп�!-0&/ -ѵ��-�ȅ!0''/�1ü3/.ü//ѵ

�-/)-�шхцт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Växthustomat F1 ‘Shirley’ 
 
Tomat Växthus- 

Tomat  
Solanaceae

Växthustomat F1 ’Shirley’ 
Den mest populära växthustomaten för 
hobbyodlare. Medelstora, helrunda, 
välsmakande, röda frukter av högsta 
kvalitet i täta klasar. Högavkastande. 
Mycket lämplig för både varm- och 
kallväxthus.

�-/)-�шцпп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat ‘Ananas’ Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Biff- Kulturarv

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/�ҁ�)�)�.ҁ�
Från 1900-talet. Stora frukter på 400-500 
gram, plattrunda, lätt fårade och vackert 
/1ÿ!ü-"�� �$�-*�)�)� �"4'' )"0'/ѵ���ȅ$"/Ѷ�
orange fruktkött med röd ådring och söt, 
lätt syrlig, mycket god smak.

�-/)-�шцпшр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat ‘Aunt Ruby’s Ger-
man Green’ Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Biff- Kulturarv

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/�ҁ�0)/��0�4ҁ.�� -(�)��-  )ҁ�
Från 1800-talet. En av de största gröna 
�$Ȇ*(�/ -)�ѵ��)�./ÿ )� ޔ�)Ѷ�(4�& /�
.�ȅ$"�*�#�1ü'.(�&�)� ѵ� 1 -"ÿ-�$�'ü//�
gyllene ton när den är fullt mogen, men 
kan även skördas helt grön. För växthus 
och varma utelägen.

�-/)-�шцрпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat ‘Brandywine’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Biff- Kulturarv

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/�ҁ�-�)�42$) ҁ�
Från 1885. En av de mest smakrika, äldre 
sorterna. Stora, rosa, plattrunda frukter 
på 200-400 gram, helt genomfärgade med 
fyllig underbar smak. För växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шхчс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
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Bifftomat ‘Brandywine Yel-
low’ Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Biff- Kulturarv

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/�ҁ�-�)�42$) �� ''*2ҁ�
Från tidigt 1900-tal. Stora frukter i 
varierande form på ca 350 gram. Gyllengula 
*�#�1ü'�" )*(!ü-"�� �( ��.�ȅ$"/�*�#�
krämigt, välsmakande kött. För växthus 
och varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шхчсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat F1 ‘Buffalosteak’ 
 
Tomat Biff- 

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/��р�ҁ�0Ȃ�'*./ �&ҁ�
�3/-��/$�$"��$Ȇ*(�/�( ��./*-�Ѷ�(ť-&-ť���
frukter på upp till ca 200 gram. Ger rikligt 
( ��1ü'!4''��Ѷ�.�ȅ$"�Ѷ�&ť//$"��*�#�.(�&-$&��
/*(�/ -Ѷޔ�)���//�.&$1�ѵ��ť-�1ü3/#0.�*�#�
varma utelägen.

�-/)-�шхшпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat F1 ‘Bushsteak’ 
 
Tomat Biff- 

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/��р�ҁ�0.#./ �&ҁ�
� � './*-��$Ȇ*(�/�( ��'%0./�-ť��Ѷ�
imponerande frukter på ca 350 gram. 
��ȅ$"/�!-0&/&ť//�( ��($'��*�#�.ť/�.(�&ѵ�
Odlas i växthus eller på varma utelägen. 
Uppbindes vid behov. Behöver ej tjyvas.

�-/)-�шхшпт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat F1 ‘Tomande’ 
 
Tomat Biff- 

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/��р�ҁ�*(�)� ҁ�
�$)�- ��$Ȇ*(�/�( ���%0+/�-ť��Ѷ�1��&-�Ѷ�
något oregelbundna frukter på ca 120 gram. 
�4�& /�.�ȅ$"/�*�#�&ť//$"/�!-0&/&ť//ѵ���'�.�
i växthus eller på varma utelägen. Upp-
bindes. Sidoskotten tjyvas.

�-/)-�шхчсф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat ‘White Beefsteak’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Biff- Kulturarv

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/�ҁ�#$/ ��  !./ �&ҁ�
Från 1860. Stora, vita frukter upp till 400 
gram, som vid full mognad får en ljust gul 
!ü-"ѵ��4�& /�.ť/�*�#�.�ȅ$"�( ��!�./�- �
fruktkött. Odlas i växthus och på varma 
utelägen.

�-/)-�шхцчп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Bifftomat ‘White Wonder’ 
 
Tomat Biff- 

Tomat Biff  
Solanaceae

�$Ȇ*(�/�ҁ�#$/ ��*)� -ҁ�
Stora, gulvita frukter på ca 200-250 gram. 
Krämigt fruktkött med en len sötsyrlig, 
fräsch smak. Odlas i växthus och på varma 
utelägen.

�-/)-�шхцчр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Cocktailtomat ‘Ola Polka’ 
 
Tomat Cocktail- 

Tomat Cocktail  
Solanaceae

Cocktailtomat ’Ola Polka’ 
Gyllengul, småfruktig tomat från Polen. 
Mycket krämig och god, utsökt i sallad, 
salsa m.m. Kompakta plantor för kruka, 
balkong och varmt frilandsläge.

�-/)-�шцру� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Artisan 
Golden Bumble Bee’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat  
’Artisan Golden Bumble Bee’ 
Spännande körsbärstomat som väcker 
uppmärksamhet med både smaken och 
utseendet. Mängder av 2-3 cm stora, mycket 
söta och välsmakande, guldgula frukter med 
orangeröda strimmor. Högavkastande för 
växthus och varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шхштс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Baby 
Boomer’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Baby Boomer’ 
Medelhög planta med riklig avkastning. 
Ger mängder av små, söta och goda, röda, 
runda tomater på ca 7-10 gram. Odlas i 
större krukor, odlingsbädd eller lådor i 
växthus eller på varmt uteläge.

�-/)-�шцрст� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  120 cm
  Ettårig
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Körsbärstomat ‘Black 
Cherry’ Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Körsbärs- Kulturarv

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Black Cherry’ 
Originella, mörkt svartröda småtomater 
( ��.�ȅ$"/Ѷ�1ü'.(�&�)� �!-0&/&ť//ѵ��4�& /�
�(ޔ�� )�$1/&0�*-+�&'�.�-�.*(�(*")�-�
 ȅ -#�)�ѵ��/(ü-&/�!ť-�#*��4*�'$)"ѵ��ť-�
växthus och varma utelägen.

�-/)-�шцпцр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Cherrola’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Cherrola’ 
Långa, välformade klasar med mörkröda 
körsbärstomater. Perfekt balans mellan 
sötma och syra. Tidig och rikgivande.

�-/)-�шхчц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  12 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Gar-
denberry’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Gardenberry’ 
Hjärtformade, vackert djupröda, små 
frukter i långa, hängande klasar med 
0++�/$''�сфҊтп�/*(�/ -ѵ��ť/Ѷ�.�ȅ$"�*�#�"*��
gourmettomat.

�-/)-�шцрт� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Gardener’s 
Delight’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Gardener’s Delight’ 
En mycket omtyckt, gammal sort som fått 
utmärkelser som ”världens godaste tomat”. 
Rödfruktig, något större körsbärstomat, 
тпҊуп�((�$��$�( / -ѵ�	ť"�1ü3/&-�ȅ�!ť-�
växthus och friland.

�-/)-�шхцц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Goldwin’ 
 
Tomat Körbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Goldwin’ 
Högproducerande med mängder av 
solgula, runda, små tomater, ca 25 gram 
+ÿ�./*-��&)$++ )ѵ���ȅ$"/Ѷ�'%0."0'/�!-0&/&ť//�
med tydlig sötma och en smak av honung. 
�*��(*/./ÿ)�.&-�ȅ�*�#�&�)�*�'�.�$�1ü3/#0.�
eller på varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шцпсу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Heart-
breaker Vita’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Heartbreaker Vita’ 
Busktomat med röda, hjärtformade, 
.(ÿ!-0&/ -�$�'ÿ)"��&'�.�-ѵ��ť/Ѷ�.�ȅ$"�*�#�
dekorativ. Rikgivande för kruka eller friland 
på varma utelägen, balkong och liknande.

�-/)-�шцртр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Hon-
eycomb’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Honeycomb’ 
Intensivt orange, runda småtomater på 
ca 12 gram. Långa klasar med upp till 
20 frukter på varje. Fantastiskt söt smak 
med en ton av honung. Rikgivande. 
Odlas i växthus eller på varma utelägen. 
Uppbindes.

�-/)-�шхшхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Ildi’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Ildi’ 
Små, citrongula, ovala frukter på 10-12 gram, 
i stora klasar. Varje klase får upp till 100 
(4�& /�.�ȅ$"��!-0&/ -�( ��($'�Ѷޔ�)�.ť/(�ѵ�
Högavkastande för växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шцпс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Indigo Blue 
Berries’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Indigo Blue Berries’ 
Unik körsbärstomat vars omogna frukter är 
blålila och mognar till mörkt tegelrött med 
fantastisk, söt smak. Högväxt och tidig, 
utmärkt för hobbyodling. För växthus och 
varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шцпцс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
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Körsbärstomat F1 ‘Lizzano’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Lizzano’ 
Halvhög för odling i amplar, lådor och 
friland. Mängder av klasar med röda, söta 
och goda minikörsbärstomater, ca 25 mm 
med en vikt på ca 12 gram. Skördas från juli 
till långt inpå hösten. Sjukdomsresistent.

�-/)-�шцтш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Micro 
Cherry’ 
Ampeltomat 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Micro Cherry’ 
��)/�./$.&��(+ '/*(�/�( ��.&ť-����- ޕ�1�
hundra små, röda körsbärstomater på ca 
3-4 gram. Mycket söta och goda att äta 
direkt från de meterlånga rankorna. Odlas 
i stora amplar eller höga krukor i växthus 
eller på varma utelägen.

�-/)-�шцтшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Pink 
Charmer’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Pink Charmer’ 
Dovt rosaröda, runda något större 
körsbärstomater på ca 25 gram med söt 
och fyllig, god smak. Skördas när färgen 
djupnar till mörkt röd. Långa klasar med 
20-40 frukter. Odlas i växthus eller på 
varma utelägen. Uppbindes. Sidoskotten 
tjyvas.

�-/)-�шцпцц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Red 
Profusion’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Red Profusion’ 
En förstklassig hängtomat. Ger rikligt 
av scharlakansröda, söta, 2-3 cm stora 
körsbärstomater över hela plantan. 
Mycket tidig, välgrenande och vädertålig. 
Dekorativa plantor med utbredande 
växtsätt för amplar och containerodling.

�-/)-�шхчтр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Rosella’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Rosella’ 
Originella, dovt rosaröda körsbärstomater 
med kontrastfullt, gröntonat fruktkött, 
ovanligt och dekorativt. Fin balans mellan 
sötma och syra. Ger mängder av frukter 
+ÿ�'ÿ)"��&'�.�-�.*(�(*")�-� ȅ -#�)�ѵ�
Utmärkt för hobbyodling. För växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шцпцх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Snowberry’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Snowberry’ 
Ljust citrongula, runda frukter. Tunnskalig 
'$/ )�� '$&�/ ../*(�/�( ��"0'1$//Ѷ�.�ȅ$"/�
fruktkött och söt, god smak. Ger rikligt 
med tomater i täta klasar. För växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шцпср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Sungold’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Sungold’ 
Gyllene orangegula, något större 
körsbärstomater. En av världens sötaste 
.*-/ -ѵ���ȅ$"��!-0&/ -�( ��!ť-/-üȂ'$"�
tropisk fruktsmak. För växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шхшх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Super-
sweet 100’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

�ť-.�ü-./*(�/��р�ҁ�0+ -.2  /�рппҁ�
Mycket populär körsbärstomat med upp 
till 100 frukter i långa, vindruvslika klasar. 
Klarröda, söta och välsmakande frukter 
med högt C-vitaminvärde. Högavkastande 
för växthus och varma utelägen.

�-/)-�шхччп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Sweetbaby’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Sweetbaby’ 
Enastående körsbärstomat. Producerar 
stora mängder av söta, mycket goda, 
klarröda småfrukter i vida klasar. Blanda 
i sallad eller ät som karameller! En av de 
bästa hobbysorterna.

�-/)-�шцрсс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
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Körsbärstomat F1 ‘Sweet ‘n’ 
Neat Lemon Sherbet’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat  
F1 ’Sweet ’n’ Neat Lemon Sherbet’ 
Kompakt kruktomat, mycket rikgivande 
*�#�/$�$"ѵ��'�-"0'�Ѷ�(4�& /�.ť/��*�#�.�ȅ$"�Ѷ�
små körsbärstomater. Odlas i krukor och 
lådor, i växthus, inomhus eller på varmt 
uteläge. Mycket passande för balkongen 
eller den lilla trädgården.

�-/)-�шцртт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Ampeltomat ‘Tumbling 
Tom Red’ 
Körsbärstomat 
Tomat Ampel- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Ampeltomat ’Tumbling Tom Red’ 
En äkta hängtomat! Utvecklar långa, 
hängande grenar med mängder av små, 
röda, söta körsbärstomater under lång tid. 
Dekorativa plantor för ampel, balkonglåda 
och liknande.

�-/)-�шхчт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Ampeltomat ‘Tumbling Tom 
Yellow’ 
Körsbärstomat 
Tomat Ampel- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Ampeltomat ’Tumbling Tom Yellow’ 
En äkta hängtomat! Utvecklar långa, 
hängande grenar med mängder av små, 
gula, söta körsbärstomater under lång tid. 
Dekorativa plantor för ampel, balkonglåda 
och liknande.

�-/)-�шхчф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Venus’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Venus’ 
Mycket tidig med kompakt och stabilt 
upprätt växtsätt för krukor och lådor. Ger 
mängder av små, söta, orange frukter. 
Odlas inomhus, i växthus eller på varmt 
uteläge.

�-/)-�шцфпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Veranda 
Red’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Veranda Red’ 
�0.&/*(�1�-0���-)�.&ťޔ�� �(/)��Ѷ�-ť���
.(ÿ/*(�/ -Ѷ����рп�"-�(Ѷ�( ��.�ȅ$"Ѷ�
söt smak på korta klasar. Kompakt, 
upprättväxande växtsätt för krukor, lådor 
och friland i varma, skyddade lägen. 
Stödjes vid behov.

�-/)-�шцрту� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Vilma’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Vilma’ 
Kompakt och stabilt upprätt växtsätt för 
krukor och lådor. Mängder av små, röda, 
söta frukter. Odlas inomhus, i växthus eller 
varmt uteläge.

�-/)-�фпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat F1 ‘Yellow 
Mimi’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat F1 ’Yellow Mimi’ 
Mörkt guldgula, söta och goda 
körsbärstomater på ca 15 gram i långa, 
täta klasar. Högavkastande för växthus och 
varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шцпсс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Zucker-
traube’ EKO
 EKO
Tomat Körsbärs- EKO

Tomat Körsbär  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Zuckertraube’ 
�4�& /�.ť/��*�#�.�ȅ$"�Ѷ�-ť��Ѷ�-0)���
körsbärstomater, ca 20-25 gram, på 
grenande knippen. Högavkastande för 
växthus och varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шхцур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat ‘Artisan 
Pink Tiger’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat ’Artisan Pink Tiger’ 
Uppseendeväckande tomat med rosaröda, 
ca 5 cm långa frukter med orange 
tigrering. Välsmakande och dekorativ. 
Högavkastande för växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шхштт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
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Plommontomat F1 ‘Celano’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat F1 ’Celano’ 
Babyplommon. Medelhög cocktailtomat 
som ger mängder av små, röda plommon-
formade tomater, 2-3 cm stora. Mycket söt 
och god smak, plocka och ät direkt eller 
lägg i salladen. Rikgivande med buskigt 
växtsätt för växthus och varma utelägen. 
Uppbindes.

�-/)-�шцпут� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat ‘Green Envy’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat ’Green Envy’ 
Grön miniplommontomat med ovala, 
grönmarmorerade frukter, 3-4 cm stora. 
Väldigt speciell med fyllig, sötsyrlig, härlig 
arom. För varma utelägen och växthus.

�-/)-�шхцшр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat F1 ‘Indigo 
Kumquat’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat F1 ’Indigo Kumquat’ 
Små, gulorange plommontomater med 
mörkbruna axlar, liknande citrusfrukten 
kumquat. Söt och god smak. Rolig och 
dekorativ i sallad, som dekoration m.m. 
Odlas i växthus och på varma utelägen.

�-/)-�шхшрх� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  4 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat ‘Oxheart’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Plommon- Kulturarv

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat ’Oxheart’ 
Från 1925. Speciell sort med hjärtformade, 
mörkt rosaskära frukter på 150-300 gram. 
	 '/�" )*(!ü-"�/�!-0&/&ť//�( ��($'�Ѷޔ�)�
smak. Stadiga plantor för växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шхшс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat ‘Principe 
Borghese’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat ’Principe Borghese’ 
Vintertomat. Röda, ovala, 4-5 cm stora 
frukter. Skördas i hela klasar som får 
 ȅ -(*")��$)*(#0.�!ť-�.&ť-���1�!ü-.&��
tomater under hela vintern. Mycket hållbar 
och tålig, går även utmärkt att torka. För 
växthus och varma utelägen.

�-/)-�шхшц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat ‘Rio Fuego’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat ’Rio Fuego’ 
Speciell italiensk sort med ovala, röda, 
välsmakande frukter, 7-10 cm långa. Fast, 
�-*& ��ť//Ѷ&/&0-!�/(ޔ/$1&.�''$/�/$1)$)"�*�#�
god i matlagning. För växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шхчу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat F1 ‘Romello’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat F1 ’Romello’ 
Miniplommontomat med glänsande röda, 
ca 5 cm stora, mycket söta och vitaminrika 
frukter i långa, eleganta klasar. Buskigt 
växtsätt för växthus, varma utelägen 
och större krukor. Uppbindes eller odlas 
hängande.

�-/)-�шцпус� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat ‘San Mar-
zano 2’ EKO/Kulturarv
 EKO/Kulturarv
Tomat Plommon- EKO/
Kulturarv

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat ’San Marzano 2’ 
Från 1950. Stora, röda, ovala frukter,  
ca 10 cm långa. Italiensk typ med krämigt 
*�#�.�ȅ$"/�!-0&/&ť//Ѷ�� )��ü./��.*-/ )�!ť-�
pastasås och konservering. Odlas i växthus 
eller på varma utelägen. Uppbindes.

�-/)-�шхшфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  180 cm
  Ettårig
  

 

 

Plommontomat F1 ‘Shim-
mer’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat F1 ’Shimmer’ 
Något större, djupt röda, lätt droppformade 
körsbärstomater på ca 35 gram, med 
dekorativa gröna strimmor. Söt och krispig 
smak, vacker i sallader och uppläggningar. 
Odlas i växthus eller på varma utelägen.

�-/)-�шхшту� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
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Plommontomat F1 ‘Super-
marzano’ 
 
Tomat Plommon- 

Tomat Plommon  
Solanaceae

Plommontomat F1 ’Supermarzano’ 
Italiensk tomat med 10-12 cm långa, ovala, 
röda frukter. Särskilt tunnskalig med lätt 
&-ü($"/Ѷ�(4�& /�.�ȅ$"/�!-0&/&ť//�*�#�($'�Ѷ�
!ť-/-üȂ'$"�.(�&ѵ��ť-�1ü3/#0.�*�#�1�-(��
utelägen.

�-/)-�шхшф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Pärontomat ‘Indigo Pear 
Drops’ 
 
Tomat Päron- 

Tomat Päron  
Solanaceae

Pärontomat ’Indigo Pear Drops’ 
Mycket originell pärontomat med knippen 
av små, gyllengula frukter med mörka 
�3'�-ѵ��$'�Ѷޔ�)�/*(�/.(�&ѵ��*'$"/�*�#�
dekorativt inslag i sallad, som dekoration 
m.m. Odlas i växthus och på varma 
utelägen.

�-/)-�шхшрф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Pärontomat F1 ‘Pear Drops’ 
 
Tomat Päron- 

Tomat Päron  
Solanaceae

Pärontomat F1 ’Pear Drops’ 
Gula, droppformade frukter på ca 15 gram 
( ��.ť//Ѷ�.�ȅ$"/�!-0&/&ť//ѵ��$&"$1�)� Ѷ�
buskig och kompakt ampeltomat med 
halvmeterlånga rankor. Odlas i stora 
amplar eller höga krukor i växthus eller på 
varma utelägen.

�-/)-�шхшрц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Pärontomat ‘Red Pear’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Päron- Kulturarv

Tomat Päron  
Solanaceae

Pärontomat ’Red Pear’ 
Från tidigt 1800-tal. Mängder av röda,  
4-5 cm långa, vackert päronformade, söta, 
goda tomater. För växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шцпх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Pärontomat ‘Yellow Pear-
shaped’ Kulturarv
 Kulturarv
Tomat Päron- Kulturarv

Tomat Päron  
Solanaceae

Pärontomat ’Yellow Pearshaped’ 
Från tidigt 1800-tal. Mängder av gula, 
4-5 cm långa, päronformade, söta, goda 
tomater. För växthus och varma utelägen.

�-/)-�шхшр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Pärontomat ‘Yellow Subma-
rine’ EKO
 EKO
Tomat Päron- EKO

Tomat Päron  
Solanaceae

Pärontomat ’Yellow Submarine’ 
Gul cocktailtomat med mängder av små, 
gula, päronformade frukter i klasar. Söt 
*�#�.�ȅ$"Ѷ�� '$&�/�.(�&ѵ��*+0'ü-��//�*�'��
med barnen p.g.a. den roliga formen och 
den goda smaken. För växthus och varma 
utelägen.

�-/)-�шцпст� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Vinbärstomat 
Vildtomat 
Tomat Vinbärs- 

Tomat Vinbär  
Solanaceae

Vinbärstomat 
Vildtomat. Pärlband av små röda eller 
gula tomater på endast ca 4 gram. Enorm 
1ü3/&-�ȅѶ�1�-% �+'�)/��&��#0�- ޕ� "�()�-��
frukter. För växthus och varma utelägen.

�-/)-�шцпт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-okt
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Galapagostomat 
 
Tomat Galapagos- 

Tomat Övriga  
Solanaceae

Galapagostomat 
Ursprungsart som bl.a. används som 
rotstock till nya förädlingar p.g.a. sin goda 
sjukdomsresistens. Mycket små, fullt 
ätbara frukter som mognar till gulorange. 
För växthus och varma utelägen.

�-/)-�шцптф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  125 cm
  Ettårig
  

 

 

Japansk Tomat F1 ‘Pink 
Treat’ 
 
Tomat Japansk 

Tomat Övriga  
Solanaceae

��+�).&��*(�/��р�ҁ�$)&��- �/ҁ�
Dovt rosa, stora, runda frukter på ca 200 
"-�(Ѷ�( ��� )�0)� -��-/�.ť/��*�#�.�ȅ$"��
umamismaken som är karaktäristisk för 
de japanska tomaterna. För växthus och 
varma utelägen.

�-/)-�шцрпр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  4 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  200 cm
  Ettårig
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Pepino 
 
 

Tomat Övriga  
Solanaceae

Pepino 
Ört eller halvbuske. Spännande 
tomatsläkting med blekgula, något 
purpurstrimmiga, ovala frukter. 
�ť-/-üȂ'$"/�' )�*�#�"*�Ѷ�.ť/�.(�&ѵ����&-�Ѷ�
stjärnformade, ljusrosa blommor med 
utmärkande gul pistill.

�-/)-�шчрш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  125 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Tomatillo ‘Amarylla’ 
 
 

Tomatillo  
Solanaceae

Tomatillo ’Amarylla’ 
Spännande tomatsläkting med små, läckra 
frukter i lyktlika höljen. Snabbväxande och 
mycket rikgivande. Används till salsa, sylt, 
sallad, bakverk m.m.

�-/)-�шцрфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-okt
  120 cm
  Ettårig
  

 

 

Tomatillo ‘Purple’ 
 
 

Tomatillo  
Solanaceae

Tomatillo ’Purple’ 
Spännande och ovanlig med purpurblå 
frukter i lyktlika höljen. Snabbväxande. 
Vacker och god, tropisk dekorationsfrukt. 
Används till salsa, sylt, sallad m.m.

�-/)-�шцрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-okt
  125 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytsockerärt ‘Delikett’ 
Sockerärt Bryt- 
Ärt Brytsocker- 

Ärt  
Fabaceae

Brytsockerärt ’Delikett’ 
Salladsärt. Mycket högavkastande. 
Trådlösa baljor med söt och god smak. 
Runda baljor 8-9 cm långa. Används färsk 
$�.�''�� -Ѷ�2*&�� � '' -�'ü//&*&/�ѵ��-��/$''�
infrysning.

�-/)-�шпшч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytsockerärt ‘Half Pint’ 
Kulturarv
Sockerärt Bryt- Kulturarv
Ärt Brytsocker- Kulturarv

Ärt  
Fabaceae

Brytsockerärt ’Half Pint’ 
Från 1850. Snabbväxande, låg salladsärt 
( ��" ) -ť.�.&ť-���1�&*-/�Ѷ�.ť/�Ѷ�.�ȅ$"��
och krispiga ärtskidor. Mer kompakt och 
tidigare än den populära ’Tom Thumb’. 
Ärtskidorna äts hela, färska eller lättkokta. 
Odlas på friland eller i krukor, balkonglådor 
och liknande.

�-/)-�шрпср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Brytsockerärt ‘Sugar Snap’ 
Sockerärt Bryt- 
Ärt Brytsocker- 

Ärt  
Fabaceae

Brytsockerärt ’Sugar Snap’ 
Salladsärt. Hög. Mycket söta och goda, 
tjocka, runda baljor, ca 8 cm långa. Äts 
!ü-.&��$�.�''�� -Ѷ�2*&�� � '' -�'ü//�&*&/�ѵ�
Ger mycket stor skörd under lång tid. Bra 
fryssort.

�-/)-�шрпп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  160 cm
  Ettårig
  

 

 

Märgärt ‘Alderman’ 
 
Ärt Märg- 

Ärt  
Fabaceae

Märgärt ’Alderman’ 
Hög. Gammal, erkänd sort med stora baljor 
av högsta kvalitet. Mycket högavkastande 
och lång skördeperiod. Ger stor skörd 
på liten yta. Späda märgärter äts hela. 
Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шпцп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  50 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  175 cm
  Ettårig
  

 

 

Märgärt ‘British Wonder’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Ärt Märg- Kulturarv

Ärt  
Fabaceae

Märgärt ’British Wonder’ 
Från 1890. Medelhög. Vitblommande sort 
med välmatade baljor, ca 7-8 ärtor i varje. 
Späda baljor äts hela medan fullmatade 
spritas och kokas lätt. De söta ärtorna 
används i sallad, pastarätter eller som 
tillbehör. Utmärkt för infrysning.

�-/)-�шпцрс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  120 cm
  Ettårig
  

 

 

Märgärt ‘Champion of 
England’ Kulturarv
 Kulturarv
Ärt Märg- Kulturarv

Ärt  
Fabaceae

Märgärt ’Champion of England’ 
�-ÿ)�рчшпѵ�	ť"ѵ��4�& /�&-�ȅ$"1ü3�)� �
med stora, välmatade baljor med ca 8-10 
ärtor i varje. Späda baljor äts hela medan 
fullmatade baljor spritas och ärtorna kokas 
'ü//�.*(�/$''� #ť-�/$''�&ť//Ѷޔ�.&�(ѵ(ѵ��4�& /�
rikgivande och bra fryssort.

�-/)-�шпцрп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  200 cm
  Ettårig
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Märgärt ‘Karina’ EKO
 EKO
Ärt Märg- EKO

Ärt  
Fabaceae

Märgärt ’Karina’ 
Medelhög. Medeltidig sort med mörkgröna, 
välfyllda baljor med 8-10 ärtor i varje. 
Mycket enhetlig i växtsättet samt extremt 
högavkastande. Späda märgärter äts hela. 
Fullmatade baljor spritas och ärterna äts 
lättkokta.

�-/)-�шпцт� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  40 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  65 cm
  Ettårig
  

 

 

Märgärt ‘Waverex’ 
 
Ärt Märg- 

Ärt  
Fabaceae

Märgärt ’Waverex’ 
Låg. Tidig, fransk miniärt. Ger stor skörd 
av små, särskilt möra och mycket söta, 
tunnskaliga delikatessärtor. Växer bra i hela 
'�)� /ѵ��+ü���(ü-"ü-/ -�ü/.�# '�Ѷ�2*&�� Ѷ�
lättkokta eller i sallader.

�-/)-�шпчр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  60 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Bamby’ 
 
Ärt Socker- 

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Bamby’ 
Medelhög. Stora, ljusgröna, breda baljor, 
absolut trådfria. Mycket krispiga och 
(%ü''�ѵ��)1ü)�.�!ü-.&��$�.�''�� -Ѷ�2*&�� �
eller lättkokta som tillbehör till kött och 
ѵ&.ޔ

�-/)-�шрпр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  30 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  65 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Carouby De 
Maussane’ 
 
Ärt Socker- 

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Carouby de Maussane’ 
Hög. Gammal, violettblommande fransk 
sommarärt. Mycket söta baljor. Utmärkt 
sort även för färskkonsumtion. Stor skörd 
på liten yta.

�-/)-�шпшп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Corne de bélier’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Ärt Socker- Kulturarv

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Corne de bélier’ 
Från 1860-talet. Hög. En historisk 
gourmetsort med stora, krispiga baljor med 
/- 1'$"�.ť/(�ѵ��*����//�ü/��!ü-.&�Ѷ�2*&�� Ѷ�
lättkokta med smör etc.

�-/)-�шпшпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Golden Sweet’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Ärt Socker- Kulturarv

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Golden Sweet’ 
Från 1860. Hög. Mycket ovanlig ärt från 
Indien med ljust citrongula baljor. Utmärkt 
$�.�''�� -�*�#�/$''�2*&-ü// -ѵ���)�ü1 )�
torkas och kokas som spritärtor.

�-/)-�шпшц� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Norli’ EKO
 EKO
Ärt Socker- EKO

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Norli’ 
Låg. Tidig delikatessgrönsak. Helt tråd-
fria, mörkgröna, ca 7 cm långa baljor 
med mycket god smak. Används färska, 
'ü//&*&/�Ѷ�2*&�� Ѷ�$�.�''�� -�(ѵ(ѵ��-�ȅ!0''/�
växtsätt. Högavkastande. Utmärkt för 
nordiskt klimat.

�-/)-�шпшх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Oregon Sugar 
Pod’ 
 
Ärt Socker- 

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Oregon Sugar Pod’ 
Medelhög. Odlingsvärd sort som ger 
(ü)"� -��1�.�ȅ$"�Ѷ�"*��Ѷ�шҊрп��(�'ÿ)"��
baljor. Rikgivande under lång tid. Används 
!ü-.&��$�.�''�� -Ѷ�2*&�� � '' -�'ü//&*&/��
som tillbehör. Utmärkt fryssort.

�-/)-�шрпф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Sockerärt ‘Shiraz’ 
 
Ärt Socker- 

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Shiraz’ 
Dekorativ med tvåfärgade blommor och 
purpurfärgade skidor rika på antioxidanter. 
Skördas späda och äts råa, ångkokta eller 
2*&�� ѵ��ü-" )��' &)�-�/$''�(ť-&/�"-ť)�1$��
tillagning. Mjöldaggsresistent och har god 
tolerans mot bladmögel.

�-/)-�шпшуп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ettårig
  Zon -
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Sockerärt ‘Sweet Horizon’ 
EKO
 EKO
Ärt Socker- EKO

Ärt  
Fabaceae

Sockerärt ’Sweet Horizon’ 
Medelhög. Tidig delikatessgrönsak. Helt 
trådfria, ljusgröna baljor, ca 8-10 cm, 
med mycket söt smak. Används färska, 
'ü//&*&/�Ѷ�2*&�� Ѷ�$�.�''�� -�(ѵ(ѵ�
	ť"�1&�./�)� �( ��&-�ȅ$"/�1ü3/.ü//ѵ�
Mjöldaggsresistent.

�-/)-�шпшхр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Ettårig
  

 

 

Sparrisärt ‘Winged Bean’ 
 
Ärt Sparris- 

Ärt  
Fabaceae

Sparrisärt ’Winged Bean’ 
Oförädlad liten delikatess, vars fyrkantiga 
vingförsedda baljor skördas späda. 
Serveras med fördel ångkokta med skirat 
smör. Lågt växtsätt. Dekorativa, mörkröda 
blommor. Lång skördetid.

�-/)-�шчрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Spritärt ‘Blauwschokker’ 
Blåärt 
Ärt Sprit- 

Ärt  
Fabaceae

Spritärt ’Blauwschokker’ 
Blåärt. Hög. Ovanlig ärt med blåvioletta 
baljor och ljusgröna ärtor. Används färsk 
eller som spritärt. Utmärkt fryssort eller 
torkas till kokärt.

�-/)-�шррр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Kikärt EKO
 EKO
 EKO

Ärt  
Fabaceae

Kikärt 
Garbanzoböna. Sydeuropeisk kulturväxt. 
Buskigt växtsätt med hängande, uppblåsta 
baljor med 1-2 kikärtor i varje. Mycket 
proteinrik och bra tillskott i vegetarisk kost. 
Används i hummus, grytor, sallader m.m.

�-/)-�шчсцп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Kikärt ‘Principe’ 
Garbanzoböna 
 

Ärt  
Fabaceae

Kikärt ’Principe’ 
Garbanzoböna. Gammal, sydeuropeisk 
kulturväxt. Grenande, upprätta buskar 
med hängande, uppblåsta baljor med 1-2 
kikärtor i varje. Mycket proteinrik. Används i 
hummus (kikärtsröra), grytor, sallader m.m.

�-/)-�шчсц� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  aug-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

.RǴJȝYǧ�ǹǯǵXFǶ

Asiatiska  
grönsaksväxter

Nyttiga växter  
som är vanliga i det 

asiatiska köket.

 

Asiatisk Kål ‘Asian All 
Green Mix’ 
 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Asiatisk Kål ’Asian All Green Mix’ 
Blandade asiatiska kålväxter med krispiga 
och smakrika blad, perfekta att skörda som 
baby leaf, minisallat. Utmärkt blandning 
!ť-�2*& )ѵ�ü//*�'���!ť-�&-0&�Ѷ�'ÿ���*�#�
friland.

�-/)-�шцтс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  750 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

Bladamarant ‘Calaloo Red’ 
Kinesisk Spenat 
Amarant Blad- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Amaranthaceae

Bladamarant ’Calaloo Red’ 
Asiatisk bladgrönsak med dekorativa, röd- 
och grönbrokiga blad. Blad och stjälkar 
äts späda och är extremt rika på A-vitamin. 
�*��*�#�� &*-�/$1�$�.�''�� -�*�#�2*&-ü// -�
eller stuvas som spenat. Används även som 
+-4�)��.1ü3/�!ť-�� /ޔ�)���'��1 -& /ѵ

�-/)-�шцсс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-april/

juni-juli
  10-20 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

$NCFO[PVC�Ũ)TGGP�4WHƔGFũ�
 
Mynta Blad- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Lamiaceae

�'��(4)/��ҁ�-  )��0Ȃ' �ҁ�
Stora, gröna blad med mycket smak av 
ostasiatisk karaktär, liknande en blandning 
av koriander, citron och curry. Blad skördas 
späda för färskkonsumtion. Används 
även till sushi och som dekoration. Bildar 
halvstora buskar som även är vackra i 
blomsterrabatter.

�-/)-�шфчфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  90 cm
  Ettårig
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Bladmynta ‘Röd Shiso’ 
 
Mynta Blad- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Lamiaceae

Bladmynta ’Röd Shiso’ 
Ostasiatisk örtkrydda. Dekorativa, purpur-
röda blad. Smaken liknar en blandning 
av koriander, citron och curry. Bladfärgen 
utvecklas bäst i halvskuggigt läge. Blad 
skördas späda för färskkonsumtion eller 
. )�- �/$''�.0.#$� '' -�� &*-�/$*)ѵ�:1 )ޔ�)�$�
sommarrabatten.

�-/)-�шфчф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  140 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Blomsellerikål ‘Hon Tsai Tai’ 
Choy Sum 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Blomsellerikål ’Hon Tsai Tai’ 
Choy Sum. Snabbväxande, violettröd 
kålväxt. De spröda, läckra blomskotten och 
stjälkarna används i råkostsallad, steks 
 '' -�2*&�.ѵ

�-/)-�шцст� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  juli-sep
  Ettårig
  

 

 

Bärmålla ‘Strawberry Sticks’ 
Smultronspenat 
Målla Bär- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Amaranthaceae

Bärmålla ’Strawberry Sticks’ 
Smultronspenat. Spännande växt med 
friskt, grönt bladverk. I bladvecken 
bildas mängder av smultronlika, ätliga, 
röda bär med mild, söt smak. Bladen 
är utmärkta som spenat. Odlades förr i 
klosterträdgårdar.

�-/)-�шчрр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-juli
  10-50 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Kailaan 
Kinesisk Broccoli 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Kailaan 
Kinesisk Broccoli. Lättodlad, vitaminrik 
kålväxt. Tjocka, välmatade stjälkar, vilka 
liksom bladen tillagas genom kokning eller 
$�2*&"-4/�ѵ

�-/)-�шфчу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Kinesisk Bladselleri ‘Da 
Taglio’ 
Bladselleri Kinesisk 
Selleri Kinesisk Blad- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Apiaceae

Kinesisk Bladselleri ’Da Taglio’ 
Kintsai. Asiatisk bladkrydda. Det yviga, 
. '' -$�*ȅ�)� ��'��1 -& /��)1ü)�.�!ü-.&/�
som krydda, i grönsallader, soppor m.m. 
Kan med fördel krukodlas inomhus under 
# '��1$)/ -)ѵ���'�.�*ȅ�./�.*(� //ÿ-$"ѵ

�-/)-�тпсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  20-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1(2)

 

 

Kinesisk Gräslök 
Gräslök Kinesisk 
Lök Kinesisk Gräs- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Alliaceae

Kinesisk Gräslök 
Spännande örtkrydda. Liknar gräslök med 
mild vitlökssmak. Bladen blir något längre 
*�#�&-�ȅ$"�- �ü)�1�)'$"�"-ü.'ť&ѵ��4�& /�
god i sallader och matlagning.

�-/)-�тпху� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  225 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juli-sep
  15-30 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Kinesisk Rättika ‘China 
Rose’ Kulturarv
 Kulturarv
Rättika Kinesisk Kulturarv

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Kinesisk Rättika ’China Rose’ 
Från 1700-talet. Rosaröda, 15-17 cm långa, 
�(ޔ�-ť// -ѵ��$//Ѷ�&-$.+$"/�!-0&/&ť//�( ��($'�Ѷ�
kryddig smak. Används färsk eller tillagad. 
Bra för vinterlagring.

�-/)-�шуцш� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Kinesisk Rättika ‘Red Meat’ 
 
Rättika Kinesisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Kinesisk Rättika ’Red Meat’ 
�0)��Ѷޔ�)��-ť// -Ѷ�фҊх��(�$��$�( / -Ѷ�"-ť)��
och vita på utsidan och en vacker rosaröd 
och vit innerfärg. Söt, mild smak, bästa 
kvalitet för sallader och picklesinlägg-
ningar m.m.

�-/)-�шуцч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  50 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Kinesisk Salladskål ‘Wong 
Bok’ 
Kinesisk Kål 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Kinesisk Salladskål ’Wong Bok’ 
Krispiga, ljusgröna blad med vita 
mittnerver i stora, ovala huvuden på upp 
till 2,5 kg. Mild, god smak. Används främst i 
.�''�� -�*�#�2*&-ü// -ѵ��)���1ü3�)� ѵ

�-/)-�шфцф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  sep-nov
  Ettårig
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Komatsuna 
Senapsspenat 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Komatsuna 
Senapsspenat. Japansk kålsort med 
krispiga, ovala blad och stjälkar. Bladen har 
 )�($'�Ѷޔ�)�.(�&��1�.+ )�/�( �� )�/*)��1�
. )�+�*�#�ü/.�!ü-.&�� '' -�2*&�� ѵ��3/- (/�
snabbväxande.

�-/)-�шфчч� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Långböna ‘Yard Long’ 
Sparrisböna 
Böna Lång- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Fabaceae

Långböna ’Yard Long’ 
Sparrisböna. Tunna, smala baljor, upp till 
хп��(�'ÿ)"�ѵ��). .���).(ޔ�1&�- �1�-�� )�
stor delikatess, helt trådfria med nötaktig 
smak. Högproducerande för skyddat läge. 
Klängande växtsätt.

�-/)-�шчпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  125-200 cm
  Ettårig
  

 

 

Malabarspenat ‘Rubra’ 
Land Kelp 
Spenat Malabar- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Basellaceae

Malabarspenat ’Rubra’ 
Land Kelp. Orientalisk bladgrönsak med 
långa, slingrande, mörkröda stjälkar och 
stora, krispiga, köttiga blad. Även späda 
skott och stjälkar används. Tillagas som 
spenat, i pajer, ångkokt m.m. Lättodlad.

�-/)-�шчпх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  200-300 cm
  Ettårig
  

 

 

Mibuna F1 ‘Green Spray’ 
Mizunakål 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Mibuna F1 ’Green Spray’ 
Mizunakål. Täta buketter av tunna rundade 
blad, långa, krispiga stjälkar. Nya blad 
kommer hela sommaren. God och mycket 
användbar.

�-/)-�шцср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  aug-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Mitsuba 
Japansk Persilja 
Persilja Japansk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Apiaceae

Mitsuba 
Japansk persilja. Asiatisk bladgrönsak med 
hjärtformade, släta blad. Uppfriskande, 
lätt pikant smak. Både blad och stjälkar 
används framför allt färska bl.a. i sallader 
och sushi.

�-/)-�тттф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  80 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Mizunakål ‘Arun’ 
 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Mizunakål ’Arun’ 
Rodnande, fransade blad med ljusa 
stjälkar. Snabbväxande plantor med mild, 
�).'ÿ&�(ޔ&ѵ�ü//*�'��Ѷ�0/�)�.ü-.&$'���
anspråk. Ett spännande inslag i salladen. 
Kan med fördel även odlas i skålar eller 
krukor inomhus under hela året.

�-/)-�трчуф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  aug-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Mizunakål ‘Kyoto’ 
 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Mizunakål ’Kyoto’ 
Täta plantor med vitaminrika, fransade 
småblad med mjuk, perfekt kålsmak. 
Snabbväxande, nya blad kommer hela 
tiden. Lättodlad utan särskilda anspråk.

�-/)-�трчу� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  maj-juli
  5-15 dgr
  aug-okt
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Okra F1 ‘Baby Bubba’ 
 
 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Malvaceae

Okra F1 ’Baby Bubba’ 
Orientalisk delikatess med upprätta, 
femkantiga, friskt gröna frukter. Mild, 
�)" )ü(�.(�&ѵ��)1ü)�.�*ȅ��$�� /�
orientaliska köket för att reda av grytor och 
stuvningar, men även kokt, stekt eller rå. 
Rikgivande, kompakta plantor.

�-/)-�шчппр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Okra ‘Burgundy’ 
 
 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Malvaceae

Okra ’Burgundy’ 
Uppmärksammad, prisbelönad sort med 
vackra, röda baljor, vilka används späda. 
�*����ÿ� �!ü-.&��*�#�2*&�� ѵ�:1 )ޔ�)�
prydnadsväxt.

�-/)-�шчсу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
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Ostindiskt Citrongräs 
 
Citrongräs Ostindiskt 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Poaceae

Ostindiskt Citrongräs 
Asiatiskt gräs, varav den nedre delen av 
stjälken används. Har en stark och frisk 
citronsmak. För soppor, grytor, te m.m. 
Krukodlas och övervintras frostfritt.

�-/)-�шфчт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-40 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pak Choi ‘Arax’ 
Sellerikål 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Pak Choi ’Arax’ 
Sellerikål. Bladgrönsak med korta, gröna 
stammar och vackert rödådriga blad. 
Späda blad används som baby leaf. God att 
ü/��!ü-.&�$�.�''�� -Ѷ�2*&��� '' -�ÿ)"&*&��ѵ�
Mycket lättodlad och snabbväxande.

�-/)-�шфцуп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Pak Choi F1 ‘Joi Choi’ 
Sellerikål 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

��&��#*$��р�ҁ�*$��#*$ҁ�
Sellerikål. Bladgrönsak med vita, stora, 
uppsvällda, mjälla bladstjälkar. Späda 
blad används som baby leaf. God att äta 
!ü-.&�$�.�''�� -Ѷ�2*&��� '' -�ÿ)"&*&��ѵ�
Mycket lättodlad och växer snabbt till 
imponerande storlek.

�-/)-�шфцу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

juni-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Rättika ‘Acord’ 
 
 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Rättika ’Acord’ 
Daikon. Helt runda, vita rötter med krispig, 
god smak. Skördas bäst ca 8 cm stora. 
För tillagning, inläggningar eller råriven i 
sallader. Kan även lagras.

�-/)-�шуццф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Rättika ‘Minowase Summer 
Cross Nr 3’ 
Japansk Jätterättika 
Rättika Japansk Jätte- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Rättika ’Minowase Summer Cross Nr 3’ 
Daikon. Japansk Jätterättika. En spännande, 
ostasiatisk rotfrukt. Vita, långa och enormt 
stora rötter som får ett mycket sprött och 
krispigt fruktkött. Bra för vinterlagring.

�-/)-�шуцц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  60 frö
  juli-aug
  5-15 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Bloody Mary’ 
Sareptasenap 
Senap Sallads- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Salladssenap ’Bloody Mary’ 
Sareptasenap. Mörkt röda, mjälla blad med 
&'�-"-ť)�Ѷ�.+-ť���./%ü'&��-/(*&�(ޔ�$�-./ѵ�
Snabb växande och köldtålig bladgrönsak 
med mild pepprig smak. Skördas långt 
inpå senhösten. Kan även odlas inomhus 
som baby leaf under vintern.

�-/)-�шцсфп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Frizzy Joe’ 
Sareptasenap 
Senap Sallads- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

��''��.. )�+�ҁ�-$554��* ҁ�
Sareptasenap. Ljusgrön salladssenap  
med en tilltalande, mild senapssmak.  
� ��//-�&/$1�Ѷ�(4��"$&$ޕ(ޔ�/ &��'�� )�" -�
karaktär och volym i salladsblandningar. 
Köldtålig, kan skördas långt in på sen-
hösten.

�-/)-�шфчхс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Green In 
Snow’ 
 
Senap Sallads- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Salladssenap ’Green In Snow’ 
Sareptasenap. Bladgrönsak, speciellt 
för höst- och vinterskörd. Mycket stora, 
gulgröna, tandade blad med en mild, svagt 
kryddig smak. Tål minusgrader och håller 
.$"�.+-ť��*�� --ť/.�- �(0.�0#)*/�0(ޔ�#
delen av vintern.

�-/)-�шцсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Moutarde 
Rouge Metis’ EKO
Sareptasenap EKO
Senap Sallads- EKO

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Salladssenap ’Moutarde Rouge Metis’ 
Sareptasenap. Snabbväxande salladssenap 
( ��$)/ ).$1/�-ť��Ѷ�(4��"$&$ޕ(ޔ�/ &��'���
och gröna stjälkar med god, medelstark 
senapssmak. De dekorativa bladen ger 
en extra smakdimension och karaktär i 
salladsblandningar. Köldtålig, kan skördas 
långt in på senhösten.

�-/)-�шфчхт� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
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Salladssenap ‘Osaka Purple’ 
EKO
Sareptasenap EKO
Senap Sallads- EKO

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Salladssenap ’Osaka Purple’ 
Sareptasenap. Bladgrönsak med krusiga, 
mjälla blad och spröda stjälkar. Gröna 
�'���.*(� ȅ -#�)��ť1 -"ÿ-�$� )�(ť-&�
vinröd nyans. Mild, pikant smak av senap 
och pepparrot. Spännande och dekorativt 
inslag i sallader. Köldtålig.

�-/)-�шфчх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Salladssenap ‘Red Giant’ 
Sareptasenap 
Senap Sallads- 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Salladssenap ’Red Giant’ 
Sareptasenap. Bladgrönsak med mycket 
stora, dekorativa blad. Grönröd bottenfärg 
och marmorering i purpur. Pikant kyndel/
pepparsmak som blir mildare under 
senhösten. Används som plocksallat.

�-/)-�шцсф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-dec
  Ettårig
  

 

 

Shungiku 
Ätlig Chrysanthemum 
Chrysanthemum Ätlig 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Asteraceae

Shungiku 
Ätlig Chrysanthemum. Frisk smak och 
0/.ť&/��*ȅѵ��'��1 -& /��)1ü)�.�-$&'$"/�$�
&*&/�Ѷ�./ &/�� '' -�2*&�� �-ü// -ѵ��0'�Ѷ�
ätliga blommor.

�-/)-�шфчс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  juli-okt
  50-60 cm
  Ettårig
  

 

 

Sparrissallat ‘Celtuce’ 
Kulturarv
Kinesisk Sallat Kulturarv
Sallat Sparris- Kulturarv

Asiatiska Grönsaksväxter  
Asteraceae

Sparrissallat ’Celtuce’ 
Kinesisk Sallat. Från 1870-talet. Mycket 
vitaminrik och snabbväxande. Stora, 
.+-ť����'���.&ť-��.� ȅ -#�)��.*(�.�''�/ѵ�
Den verkliga delikatessen är de krispiga 
bladstjälkarna med nötaktig smak. Tillreds 
som sparris eller selleri.

�-/)-�шфцх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  175 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Tatsoi 
Rosettkål 
Kål Asiatisk 

Asiatiska Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Tatsoi 
Glänsande mörkgröna blad och mjälla 
stjälkar. Bladen kommer i täta, dekorativa 
rosetter. Växer enormt fort, lång skördetid. 
�*��*�#�1$/�($)-$&�$�.�''�� -�*�#�2*&-ü// -ѵ�
Köldtålig.

�-/)-�шфчр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juli
  5-15 dgr
  juli-okt
  Ettårig
  

 

 

.RǴJȝYǧ�ǹǯǵXFǶ

Ovanliga  
grönsaksväxter
Speciella grönsaker  

för dig som gärna  
provar något nytt.

 

Bittergurka ‘Naja’ 
 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cucurbitaceae

Bittergurka ’Naja’ 
�'ü)"1ü3/�!-ÿ)��ü./$)�$ )ѵ��%0+/�! (ޕ$&�� �
blad. Ovala, ljusgröna-vita frukter som 
övergår i orange, vilka täcks av små 
knölar i ordnade rader. Ingår traditionellt i 
orientaliska kök. Frukterna skördas gröna 
och bör tillagas före förtäring.

�-/)-�шчртп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Djungelgurka Kulturarv
Guadaloupegurka Kulturarv
Gurka Djungel- Kulturarv

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cucurbitaceae

Djungelgurka 
Guadaloupegurka. Från 1866. Mexikansk 
Vattenmelon. Lättodlad klängväxt med 
$)/ ).$1�1ü3/&-�ȅѵ��ü)"� -��1�.(ÿѶ�тҊф��(�
långa, ovala gröna frukter med mild söt sur 
smak. Används färsk i sallad eller inlagd som 
syltlök eller i sockerlag som dessertfrukt.

�-/)-�шчсч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  12 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Haverrot ‘Mammoth Sand-
wich Island’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Ovanliga Grönsaksväxter  
Asteraceae

Haverrot ’Mammoth Sandwich Island’ 
Från 1899. Gammal, intressant kultur-
grönsak, vars långa, ljusgula rötter är en 
delikatess. Serveras gärna ångkokta med 
smör, i grytor, rotfruktsgratänger eller 
ugnsrostad. Frosttålig.

�-/)-�шчрх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  40 frö
  april-maj/

okt-nov
  10-30 dgr
  okt-nov/

april-maj
  100 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-3(5)
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Herkuleskalebass ‘Hercules 
Club’ 
 
Kalebass Herkules- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cucurbitaceae

Herkuleskalebass ’Hercules Club’ 
Slingrande växt med 50-75 cm långa 
!-0&/ -ѵ��)*-(�1ü3/&-�ȅѵ��(*")��!-0&/ -�
har vitt, delikat fruktkött. Mogna frukter 
kan torkas och målas. Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�шчст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  mars-maj
  15-30 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Isört 
 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Aizoaceae

Isört 
Sydafrikansk bladgrönsak som odlades 
under 1700-1800-talet. Krispiga, suckulenta 
blad med små blåsor som glänser likt 
iskristaller. Tilltalande, saltsyrlig smak. 
Flerårig men odlas normalt som ettårig. 
Kan övervintras frostfritt och bildar då små, 
vita kragblommor.

�-/)-�шцсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  25 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Jordmandel Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cyperaceae

�*-�(�)� '�
Från 1200-talet. Halvgräs som bildar ätliga, 
1-2 cm långa, cylindriska knölar under 
jorden. Jordmandlarna har en söt, nötlik 
smak. Kan ätas färska, rostas i honung, 
blandas i müsli eller saltas och användas 
som snacks.

�-/)-�шчсш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  35 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Kardon ‘Plein Blanc 
Amélioré’ 
 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Asteraceae

Kardon ’Plein Blanc Amélioré’ 
Delikatessgrönsak, vars tjocka, 
märgrika stjälkar används liknande 
som kronärtskocka. Stora, silvergröna, 
�&$ޕ+%0�� ��'��ѵ�:-ޕ� -ÿ-$"�( )�*�'�.�
vanligen som ettårig.

�-/)-�шцфх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  sep-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Kikärt EKO
 EKO
 EKO

Ovanliga Grönsaksväxter  
Fabaceae

Kikärt 
Garbanzoböna. Sydeuropeisk kulturväxt. 
Buskigt växtsätt med hängande, uppblåsta 
baljor med 1-2 kikärtor i varje. Mycket 
proteinrik och bra tillskott i vegetarisk kost. 
Används i hummus, grytor, sallader m.m.

�-/)-�шчсцп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Kikärt ‘Principe’ 
Garbanzoböna 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Fabaceae

Kikärt ’Principe’ 
Garbanzoböna. Gammal, sydeuropeisk 
kulturväxt. Grenande, upprätta buskar 
med hängande, uppblåsta baljor med 1-2 
kikärtor i varje. Mycket proteinrik. Används i 
hummus (kikärtsröra), grytor, sallader m.m.

�-/)-�шчсц� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  aug-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Kiwano 
Kiwana 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cucurbitaceae

Kiwano 
�$2�)�ѵ���)&�)� Ѷ�.+ü))�)� Ѷ� 3*/$.&�
gurkväxt. Korta taggiga frukter med en 
mycket angenäm smak. God i sallader, 
!-0&/�-$)&�-�(ѵ(ѵ��)*-(�1ü3/&-�ȅѵ���'�.�
bäst i växthus, mot varma väggar och 
liknande.

�-/)-�шчпу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  aug-okt
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Myskpumpa ‘Tromboncino’ 
Trombonpumpa 
Pumpa Mysk- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cucurbitaceae

Myskpumpa ’Tromboncino’ 
Trombonpumpa. Ovanlig med hängande 
frukter, 25-35 cm långa, kan bli upp till 
50-60 cm. Små fruktämnen anses särskilt 
� '$&�/�ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&�.*(�!ť-./ü-&.�1$��
'�"-$)"ѵ��)*-(�1ü3/&-�ȅѵ���)&'ü)"��рҊс�(ѵ

�-/)-�шчрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  7 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  aug-sep
  Ettårig
  

 

 

Pepino 
 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Solanaceae

Pepino 
Ört eller halvbuske. Spännande 
tomatsläkting med blekgula, något 
purpurstrimmiga, ovala frukter. 
�ť-/-üȂ'$"/�' )�*�#�"*�Ѷ�.ť/�.(�&ѵ����&-�Ѷ�
stjärnformade, ljusrosa blommor med 
utmärkande gul pistill.

�-/)-�шчрш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  125 cm
  Flerårig
  Zon -
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Rapunkelklocka 
Rampion 
Klocka Rapunkel- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Campanulaceae

Rapunkelklocka 
Odlades förr som köks- och medicinalväxt. 
Får tjocka, ätliga knölrötter som tillreds 
som sparris. Ljust blålila klockor på höga 
stjälkar.

�-/)-�тттх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  15-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Rotkörvel Kulturarv
Körvelrova Kulturarv
Körvel Rot- Kulturarv

Ovanliga Grönsaksväxter  
Apiaceae

Rotkörvel 
Gammal kulturväxt som odlades i Sverige 
under 1800-talet till ca 1925. Ca 5-6 cm 
långa, kägelformade rötter med angenäm, 
nötliknande smak. Rötterna kan kokas och 
serveras med smör.

�-/)-�шчрц� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-maj/

okt-nov
  1-3 mån
  sep-okt
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Rädisbalja ‘Münchner Bier’ 
 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Rädisbalja ’Münchner Bier’ 
Speciell typ av rädisa, där endast frö-
baljorna används, inte roten. Plantan 
ť1 -.ÿ''�.��1�'ÿ)"����'%*-� ȅ -��'*(ѵ�� �ü-�
milt kryddiga och mycket mjälla, används 
-ÿ�Ѷ�2*&�� � '' -�$�.*++-ü// -ѵ�ü//*�'���
och snabbväxande.

�-/)-�шфчц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-aug
  5-15 dgr
  maj-sep
  Ettårig
  

 

 

Sikkimgurka 
Brun Nätgurka 
Gurka Sikkim- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Cucurbitaceae

Sikkimgurka 
Brun Nätgurka. Märklig klängande gurkväxt 
vars gröna omogna frukter passar till sallad 
och inläggning. Mogna frukter är 15-30 cm 
långa, kastanjebruna med dekorativt 
nät mönster. Lång hållbarhetstid och äts 
färsk eller tillagad, gärna i sallad och i 
inläggningar.

�-/)-�шчтп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  aug-sep
  150 cm
  Ettårig
  

 

 

Sköldsyra ‘Silver Leaf’ EKO
 EKO
 EKO

Ovanliga Grönsaksväxter  
Polygonaceae

Sköldsyra ’Silver Leaf’ 
Flerårig bladgrönsak som även odlas som 
prydnadsväxt. Tacksam marktäckare med 
silvrigt bladverk. Generös blomning med 
små vackra grönvita, rosatonade blommor 
i rad längs stjälken. Bladen har en syrlig 
smak och används i sallader, soppor, 
risrätter m.m.

�-/)-�шчупп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Sparrisärt ‘Winged Bean’ 
 
Ärt Sparris- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Fabaceae

Sparrisärt ’Winged Bean’ 
Oförädlad liten delikatess, vars fyrkantiga 
vingförsedda baljor skördas späda. 
Serveras med fördel ångkokta med skirat 
smör. Lågt växtsätt. Dekorativa, mörkröda 
blommor. Lång skördetid.

�-/)-�шчрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Strandkål 
 
Kål Strand- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Brassicaceae

Strandkål 
��-$/ /��'��).(ޔ��(&�- ѵ��)$++ )��1�
strimmiga, vita blommor med honungslik-
)�)� ��*ȅѵ��/*-�Ѷ�1ÿ"$"�Ѷ�� &*-�/$1���'��ѵ�
Vita, nötsmakande, ca 20 cm långa stjälkar 
och broccolilika blomknoppar används 
!ü-.&�� '' -�/$''�"�� ѵ��/(ü-&/�$�2**�'�)�ѵ

�-/)-�ттрт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juli
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Strandkämpar 
Minutina 
 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Plantaginaceae

Strandkämpar 
Minutina. Vitaminrik, för oss ovanlig 
sallatväxt som traditionellt används 
mycket i medelhavsländerna. Långa, 
smala, krispiga blad i täta rosetter. Nötaktig 
smak, mycket god i salladsblandningar.

�-/)-�шчсф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  juli-okt
  10 cm
  Ettårig
  

 

 

5ȤVƔQEMGN�Ũ%CPF[ũ�'-1
Sockerplanta EKO
Stevia EKO

Ovanliga Grönsaksväxter  
Asteraceae

�ť/ޕ*�& '�ҁ��)�4ҁ�
Sockerplanta. Ljusgröna, tandade 
blad med mycket söt smak. Gammal, 
sydamerikansk ört som traditionellt 
använts som sötningsmedel. Används 
!ü-.&Ѷ�/*-&��Ѷ�+0'1-$. -��/4ޕ�- '' ��)� �
för att söta mat och drycker. Lättodlad för 
kruka och rabatt.

�-/)-�шчсхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -
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Toppamarant ‘Pygmy Torch’ 
 
Amarant Topp- 

Ovanliga Grönsaksväxter  
Amaranthaceae

Toppamarant ’Pygmy Torch’ 
Dekorativa, mörkt röda blomspiror över det 
vackra, mossgröna bladverket. Lågväxande 
�(�-�)/Ѷ(''4!�)*.�(ޔ���.1ü3/�$�-���// -�*�#�
lådor. Ätbara, proteinrika frön kan skördas 
på hösten, används liknande som quinoa.

�-/)-�чпфтр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

  

Soldrivet  
bevattningssystem
Praktiskt och miljövänligt bevattningssystem som  
tar hand om dina växter även när du är bortrest.  
Ingen elektricitet eller anslutning till vattenledning  
behövs. Systemet använder sig enbart av solenergi 
och vatten ur behållare. På så sätt elimineras  
risker med vatten ledningar och elkopplingar. 

Du hittar
Mer information  

och priser på
impecta.se
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�*((�-�'*((*-�!ť-�/-ü�"ÿ-��*�#���'&*)"ѵ�	ü-4(�.((ޔ��Ѷ�.+ü))�)� �.*-/ -� 
blandade med traditionella blommor som fanns i våra far- och morföräldrars trädgårdar. 
Kulturarv är historiska sorter som är särskilt värda att bevara även för framtiden.  
Läs mer om detta i början av katalogen.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Ettåriga  
blomsterväxter
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Sommarblom ‘Biväxter’ 
Biväxter Blandning 
Blandning Biväxter 

Sommarblom Biväxter  

Sommarblom Biväxter 
Blandning anpassad för att främja 
biologisk mångfald och skapa ett hållbart 
ekosystem till nytta för pollinerande 
insekter och andra smådjur samt motverka 
utarmning av jorden.

�-/)-�чшппр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1-2 kvm
  maj-juni/

aug-sep
  10-20 dgr
  juni-sep
  50-80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Sommarblom Blandning 
Blandning Sommarblom 
 

Sommarblom Blandning  

Sommarblom Blandning 
Blandade, medelhöga, ettåriga 
sommarblommor som börjar blomma 
redan i slutet av juni. Stor variation i 
!ü-" -�*�#����(ޔ�- "�- /-'*(+-�&/�# '��
sommaren.

�-/)-�чшппс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1-2 kvm
  maj-juni
  10-20 dgr
  juni-sep
  50-60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarblom ‘Kulturarv’ 
Kulturarv Blandning 
Blandning Kulturarv 

Sommarblom Kulturarv  

Sommarblom Kulturarv 
Vårt odlade kulturarv är värt att föras 
vidare. Flertalet av dessa arter härstammar 
från medeltida trädgårdar. Härlig variation 
�1�&'�-�Ѷޔ�)��!ü-" -�( �� )�-0./$&�/*)ѵ

�-/)-�чшппт� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1-2 kvm
  maj-juni
  10-20 dgr
  juni-sep
  50-60 cm
  Ettårig   

 

 

Prydnadsgräs 
 
Gräs Prydnads- 

Prydnadsgräs  
Poaceae

Prydnadsgräs 
Ettåriga prydnadsgräsarter. Variationsrik 
blandning med olika höjder och vippor 
 '' -��4(��- ޕ�3�$�). -ѵ���'�.�$�-���// -� '' -�
krukor. Går även utmärkt att torka.

�-/)-�стср� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-okt
  40-70 cm
  Ettårig   

 

 

Klockmalva F1 ‘Bella’ 
 
Malva Klock- 

Abutilon x hybridum  
Malvaceae

Klockmalva F1 ’Bella’ Blomsterlönn. 
Traditionell krukväxt som blommar hela 
sommaren. Kompakt och välgrenande 
med lönnlika blad. Nyförädling med ca 
7 cm stora, klockformade blommor i 
en variationsrik blandning. Utmärkt för 
)*-�$.&/�&'$(�/��ÿ�!ü-" -)��- ޔ$.( /($�.�1$��
svalare väder. Odlas i krukor och lådor.

�-/)-�ррпрп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  20-30 dgr
  maj-sep
  40 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Röllika F2 ‘Flowerburst Lilac 
Shades’ 
 
 

Achillea millefolium  
Asteraceae

Röllika F2 ’Flowerburst Lilac Shades’ 
Romantisk blomstersymfoni i lila, rosa 
och persikotoner. Blommar rikligt med 
/ü/���'*(.�('$)"�-�ť1 -�� /ޕ(ޔ�$&$"��
bladverket. Utsökt i rabatter och till snitt. 
Kan även torkas. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хппхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Sommaradonis 
Gossen i det gröna 
Adonis Sommar- 

Adonis aestivalis  
Ranunculaceae

Sommaradonis 
Gossen i det gröna. Klarröda småblommor 
( ��.1�-/�ť"��ť1 -� //�� &*-�/$1/Ѷޕ(ޔ�$&$"/�
bladverk. För rabatt och stenparti.

�-/)-�чпрп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni/

aug-sep
  1-2 mån
  juli-aug
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Orange Kolibrimynta ‘Apri-
cot Sprite’ 
Kolibrimynta Orange 
Mynta Orange Kolibri- 

Agastache aurantiaca  
Lamiaceae

Orange Kolibrimynta ’Apricot Sprite’ 
Blommor i glödande orange, som 
�ޕ.�' ((*-�ť1 -�� /�/ü/�Ѷ��*ȅ�)� �
bladverket. Enastående rabatt- och 
kantväxt. Passar även utmärkt i lådor. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Orange Kolibrimynta ‘Sun-
set Yellow’ 
Kolibrimynta Orange 
Mynta Orange Kolibri- 

Agastache aurantiaca  
Lamiaceae

Orange Kolibrimynta ’Sunset Yellow’ 
Mängder av mjukt solgula blommor i täta 
.+$-*-�ť1 -�� /��-*(�/$.&�Ѷ�($)/�*ȅ�)� �
bladverket. Mycket bra dragväxt för pol-
linerande insekter som fjärilar, bin och 
humlor. Kompakt växtsätt för kruka och 
rabatt. Perenn som blommar rikligt första 
året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 



100  |  Ettåriga blomsterväxter

Lila Kolibrimynta ‘Heather 
Queen’ 
 
 

Agastache cana  
Lamiaceae

Lila Kolibrimynta ’Heather Queen’ 
�)�#ť"- �&*'$�-$(4)/��( ��'0ȅ$"��.+$-*-�
täckta av djupt rosa blommor. Aromatiskt 
(4)/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��*(+�&/�*�#�
stadig för rabatter, krukor och lådor. Mycket 
bra dragväxt för pollinerande insekter 
som fjärilar, bin och humlor. Perenn som 
blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Kolibrimynta ‘Arizona 
Sunset’ 
 
Mynta Kolibri- 

Agastache x hybrida  
Lamiaceae

Kolibrimynta ’Arizona Sunset’ 
Täta spiror av varmt korallrosa blomknoppar 
.*(� ȅ -#�)��.&$ȅ�-�/$''��%0+/�+0-+0-�*�#�
.4- )ѵ��-*(�/$.&/Ѷ�($)/�*ȅ�)� ��'��1 -&�
och kompakt växtsätt för kruka och rabatt. 
Mycket bra dragväxt för pollinerande insek-
ter som fjärilar, bin och humlor. Perenn som 
blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Anisisop ‘Astello Indigo’ 
 
Isop Anis- 

Agastache hybrida  
Lamiaceae

Anisisop ’Astello Indigo’ 
Djupt indigoblå blomspiror och aromatiskt, 
(4)/��*ȅ�)� ��'��1 -&�.*(�'*�&�-��$)�
och fjärilar. Kompakt, buskigt växtsätt. 
Utsökt i krukor, lådor och rabatter. Perenn 
som blommar redan första året.

�-/)-�чпрц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Koreansk Anisisop ‘Li-
quorice White’ 
Flenörtsisop 
Anisisop Koreansk 

Agastache rugosa  
Lamiaceae

Koreansk Anisisop ’Liquorice White’ 
Långa spiror med mängder av vita 
�'*((*-ѵ��&-$/.�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ�
Bladen används till smaksättning av te, 
kötträtter och vinäger m.m. Blommar 
- ��)����рс�1 �&*-� ȅ -�.ÿ��ѵ��/(ü-&/�!ť-�
snitt och rabatt.

�-/)-�трср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Ageratum ‘Blue Mink’ 
Leverbalsam 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Blue Mink’ 
Leverbalsam. Söt, traditionell sommar-
blomma med högblå, små, skira blom-
knippen. Kompakt och lågväxande för 
krukor, lådor, rabattkanter m.m.

�-/)-�рх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Ageratum ‘Dondo Blue’ 
Leverbalsam 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Dondo Blue’ 
Leverbalsam. Violblå, täta blomsamlingar 
hela sommaren. Högre sort utmärkt som 
centrumväxt i rabatter och blomlådor. Fin 
snittblomma som även kan torkas.

�-/)-�чпсп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Ageratum ‘Dondo White’ 
Leverbalsam 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Dondo White’ 
Leverbalsam. Hög sort med helt vita, täta 
blomsamlingar. Tjusig centrum- eller 
bakgrundsväxt i rabatter och lådor. Även 
(4��&.-ü!�$�(ޔ�/ &� '' -�/*-&�� ��0& // -ѵ

�-/)-�чпср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Ageratum ‘Pink Ball’ 
Leverbalsam 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Pink Ball’ 
Leverbalsam. Söt, traditionell sommar-
blomma med klarrosa, små, skira blom-
knippen. Kompakt och lågväxande för 
krukor, lådor, rabattkanter m.m.

�-/)-�рц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Ageratum ‘Red Cutting’ 
 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Red Cutting’ 
Purpurröda blomknoppar som övergår 
i ljust rödvioletta blommor med ljusare 
borst. Upprätt, buskigt växtsätt med långa, 
stadiga stjälkar för friplantering, blomlådor 
och buketter. Kan även torkas.

�-/)-�чпст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   
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Sommarklätt ‘Bianca’ 
 
Klätt Sommar- 

Agrostemma githago  
Caryophyllaceae

Sommarklätt ’Bianca’ 
Sidenglänsande, skira, öppna, vita 
blommor med mörka mittstänk. Stadiga, 
höga stjälkar som grenar sig i toppen. 
Vacker och hållbar i rabatt och till 
snittodling.

�-/)-�чптр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juni-aug
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Ettårig Stockros ‘Majorette’ 
 
Stockros Ettårig 

Alcea rosea  
Malvaceae

Ettårig Stockros ’Majorette’ 
Halvhög stockros med dubbla blommor 
i vitt, champagne, rosa och rött längs 
stjälkarna. Fin i rabatter och lådor.

�-/)-�чпуф� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Ettårig Stockros ‘Queeny 
Purple’ 
 
Stockros Ettårig 

Alcea rosea  
Malvaceae

Ettårig Stockros ’Queeny Purple’ 
Uppmärksammad nyförädling. 100 % 
dubbla, 7-10 cm stora, purpurfärgade 
blommor. Ger mängder av blommor på 
perfekt enhetliga, vackra plantor.

�-/)-�чпух� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig  

 

 

Stockros ‘Chater’s Salmon 
Pink’ 
 
 

Alcea rosea  
Malvaceae

Stockros ’Chater’s Salmon Pink’ 
Stora, extra dubbla blommor i laxrosa 
till aprikos längs höga stjälkar. Bäst mot 
en varm husvägg, mur eller liknande. 
Blommar andra året.

�-/)-�хпст� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juli
  1-3 mån
  juni-sep
  175 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Eldblomma ‘Rebel’ 
 
 

Alonsoa meridionalis  
Scrophulariaceae

Eldblomma ’Rebel’ 
Praktfullt, eldröda småblommor i skira, 
toppställda klasar över det mörkgröna 
bladverket. Vackert rödstjälkig perenn 
.*(��'*((�-�- ��)����рс�1 �&*-� ȅ -�
sådd. Odlas i vårt klimat som ettårig 
sommarblomma, utsökt för krukor, lådor 
och rabatter.

�-/)-�чптх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Stort Papegojblad ‘Purple 
Prince’ 
 
 

Alternanthera brasiliana  
Amaranthaceae

Stort Papegojblad ’Purple Prince’ 
Dekorativ bladväxt där både blad och 
stjälkar blir djupt vinröda. Mycket kompakt 
*�#�'ÿ"1ü3�)� Ѷ� Ȃ &/!0''/�&*(+' ( )/�
till andra bladfärger. Tålig marktäckare för 
krukor, kanter och rabatter.

�-/)-�чпупп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  6 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Grön Rävsvans ‘Viridis’ 
 
Rävsvans Grön 

Amaranthus caudatus  
Amaranthaceae

Grön Rävsvans ’Viridis’ 
Läckert gulgröna, dekorativa blomhängen, 
upp till 40 cm långa. Annorlunda växt 
lämplig för samplantering i rabatt eller 
kruka eller låda. Dekorativ även som 
torkad.

�-/)-�счрт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Rävsvans ‘Red Tails’ 
 
 

Amaranthus caudatus  
Amaranthaceae

Rävsvans ’Red Tails’ 
Röda, dekorativa blomhängen, upp till 
40 cm långa. Annorlunda växt lämplig för 
samplantering i rabatt eller kruka eller 
låda. Dekorativ även som torkad.

�-/)-�рч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Blodamarant ‘Elephant 
Head’ 
 
Amarant Blod- 

Amaranthus cruentus  
Amaranthaceae

Blodamarant ’Elephant Head’ 
�++-ü//�Ѷ�&-�ȅ!0''��.+$-*-�$�(ť-&/��'*�-ť//�
över stora, mossgröna blad. Ståtlig 
centrum- och bakgrundsväxt eller som 
solitär. För stora urnor och rabatter.

�-/)-�чпфсс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig   
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Blodamarant ‘Oeschberg’ 
 
Amarant Blod- 

Amaranthus cruentus  
Amaranthaceae

Blodamarant ’Oeschberg’ 
Upprätta, mörkt blodröda blomspiror. 
Mycket attraktiv i sommarrabatter, 
'ÿ��--�)" (�)"�*�#��0& // -ѵ�:1 )ޔ�)�/$''�
torkning.

�-/)-�счрр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  350 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Toppamarant ‘Pygmy Torch’ 
 
Amarant Topp- 

Amaranthus hypochondriacus  
Amaranthaceae

Toppamarant ’Pygmy Torch’ 
Dekorativa, mörkt röda blomspiror över det 
vackra, mossgröna bladverket. Lågväxande 
�(�-�)/Ѷ(''4!�)*.�(ޔ���.1ü3/�$�-���// -�*�#�
lådor. Ätbara, proteinrika frön kan skördas 
på hösten, används liknande som quinoa.

�-/)-�чпфтр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Papegojamarant ‘Aurora 
Yellow’ 
 
Amarant Papegoj- 

Amaranthus tricolor  
Amaranthaceae

Papegojamarant ’Aurora Yellow’ 
Centrumväxt för sommarplanteringar. 
�Ȃ &/!0''��'��1ü3/�( ��#ü)"�)� Ѷ�"-ť)/�
bladverk och stor, gul bladkrona med lång 
hållbarhet. Fin även till snitt.

�-/)-�чпфр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  60 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Papegojamarant ‘Molten 
Fire’ 
 
Amarant Papegoj- 

Amaranthus tricolor  
Amaranthaceae

Papegojamarant ’Molten Fire’ 
Färgsprakande bladväxt med glödande 
karmosinröda till djupt kastanjebruna 
blad. Snabbväxande och intressant för 
rabatt eller kruka. Passar även utmärkt i 
buketter och blomsterarrangemang. De 
läckra bladen är ätliga och används som 
sallat och dekoration.

�-/)-�чпфу� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  750 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Papegojamarant ‘Perfecta’ 
 
Amarant Papegoj- 

Amaranthus tricolor  
Amaranthaceae

Papegojamarant ’Perfecta’ 
Fin bladväxt med rosettlik bladställning 
i eldrött, gult och bronsskimrande grönt. 
Trivs även ute i lådor och rabatter.

�-/)-�сп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Gul Doftklint 
Doftklint Gul 
Klint Gul Doft- 

Amberboa amberboi  
Asteraceae

�0'��*ȅ&'$)/�
Stora, gula blommor med fransade 
&-*)�'��ѵ��4�& /��)" )ü(��*ȅѵ��/(ü-&/�
för rabatt och snitt.

�-/)-�чссш� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig  

 

 

Doftklint 
 
Klint Doft- 

Amberboa moschata  
Asteraceae

�*ȅ&'$)/�
Stora blommor med fransade kronblad. 
Blandning av milda pastelltoner i rosa, 
'%0.'$'�Ѷ�+0-+0-�*�#�1$//ѵ��4�& /�1ü'�*ȅ�)� �
för rabatter och buketter.

�-/)-�чссч� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Ettårig 

 

 

Slöjsilja 
Spetsblomster 
 

Ammi majus  
Apiaceae

Slöjsilja 
Spetsblomster. Vita, spetslika blommor i 
./*-��*ޕ�&�-�ť1 -��'��1 -& /ѵ��/.ť&/�*�#�
användbar i färska eller torkade buketter 
*�#�(4��))*.�$�(ޔ�/ &--���// )ѵ

�-/)-�чпцп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  350 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Tandpetarsilja ‘Green Mist’ 
 
 

Ammi visnaga  
Apiaceae

Tandpetarsilja ’Green Mist’ 
Limegröna knoppar som slår ut i täta, vita 
��*ޕ)*'&�-�ť1 -�� /�41$"�Ѷ�!-$.&/�"-ť)�Ѷ�
�"$&$ޕ(ޔ��'��1 -& /ѵ��Ȃ &/$1�.*(�0/!4'')���
eller bakgrundsväxt i rabatter och lådor. 
Mycket vacker som snittgrönt i färska eller 
torkade buketter.

�-/)-�чпцпр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Ettårig   
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Praktmire ‘Skylover’ 
 
 

Anagallis monelli  
Primulaceae

Praktmire ’Skylover’ 
Hängande skyar av azurblå blommor med 
ceriserött öga och gula ståndare. Utmärkt 
för kanter, lådor och amplar.

�-/)-�чпцф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  275 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Bladdill ‘Forrest’ 
 
Dill Blad- 

Anethum graveolens  
Apiaceae

Bladdill ’Forrest’ 
�4�& /��-*(�/$.&/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ�
Goda och dekorativa, skira dillkronor över 
bladverket. Blad och blommor skördas 
samtidigt under hela säsongen. Lågt, 
kompakt växtsätt. Används även som 
prydnadsväxt i ettåriga blomsterrabatter.

�-/)-�тптср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Angelonia F1 ‘Serena’ 
 
 

Angelonia angustifolia  
Plantaginaceae

Angelonia F1 ’Serena’ 
Exklusiv skönhet med stor blomrikedom 
hela sommaren. De vita, rosa och 
purpurfärgade blommorna kommer i skira 
spiror. Utsökt för krukor, lådor och soliga, 
.&4���� �'ü" )ѵ��' -ÿ-$"�( )�*�'�.�*ȅ�./�
som ettårig.

�-/)-�чпцч� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Lejongap ‘Black Prince’ EKO
 EKO
 EKO

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Black Prince’ 
Medelhög. Omtyckt lejongap av den gamla 
typen i mörkt sammetsrött med mörkgrönt 
bladverk. Hyacintblommande i täta spiror 
på stadiga stjälkar. Praktfull i buketter och 
grupplanteringar.

�-/)-�чпшхс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Brighton Rock’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Brighton Rock’ 
Halvhög. Förtjusande mormorsblomma 
!-ÿ)�рчппҊ/�' /ѵ���'�� .�*ȅ��$�.�(/$���
slottsträdgårdar. Blommorna tvåfärgade 
och randmönstrade. För rabatter, lådor och 
buketter.

�-/)-�чрпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Colossal Tip Top’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Colossal Tip Top’ 
Hög. Omtyckt mormorsblomma i 
./*-�'*((��."-ü!- ޕ� �('�)�)$)"ѵ��ť-�
rabatter och buketter.

�-/)-�чпшп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Floral Showers’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Floral Showers’ 
ÿ"ѵ���-$��."-ü!- ޕ�&$-.(*$/'�)�)$)"ѵ�
Mycket lågt och kompakt växtsätt, utmärkt 
för krukor, blomlådor och rabattkanter.

�-/)-�чпшч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  18 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Magic Carpet’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Magic Carpet’ 
ÿ"ѵ��$&�'*((��."-ü!- ޕ� �('�)�)$)"ѵ�
Bildar täta buskar med mattbildande 
 Ȃ &/ѵ��/.ť&/�!ť-��ÿ� �./ )+�-/$ -Ѷ�-���// -�
och blomlådor.

�-/)-�чрпф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  2000 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Pola’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Pola’ 
Ampellejongap. Mängder av blommor 
i vinrött, rosa, laxorange, gult och vitt. 
Blommar mycket generöst hela sommaren. 
	ü)"�)� Ѷ�0/�- ��)� �1ü3/.ü//Ѷ�(4��(ޔ�/ &
i amplar, lådor och krukor samt som ettårig 
marktäckare.

�-/)-�чпшс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   
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Lejongap ‘Rainbow’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Rainbow’ 
Halvhög. Omtyckt mormorsblomma 
$�./*-�'*((��."-ü!- ޕ� �('�)�)$)"ѵ�
Buskigt växtsätt för rabatter, lådor och 
buketter.

�-/)-�чпшф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Rocket Lemon 
Yellow’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Rocket Lemon Yellow’ 
Hög. Ljust citrongula, täta blomspiror 
på grenande, stadiga stjälkar. Praktfull i 
buketter och grupplanteringar.

�-/)-�чпшцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Rocket Red’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Rocket Red’ 
Hög. Mörkt sammetsröda, täta blomspiror 
på grenande, stadiga stjälkar. Praktfull i 
buketter och grupplanteringar.

�-/)-�чпшхр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Rocket Rose 
Shades’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Rocket Rose Shades’ 
Hög. Täta blomspiror i rosa med gult svalg 
på grenande, stadiga stjälkar. Praktfull i 
buketter och grupplanteringar.

�-/)-�чрпчр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Rocket White’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Rocket White’ 
Hög. Rent vita, täta blomspiror på 
grenande, stadiga stjälkar. Praktfull i 
buketter och grupplanteringar.

�-/)-�чрпцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Snappy Laven-
der Blush’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Snappy Lavender Blush’ 
Låg. Vita blommor med karamellrosa 
schattering och gult svalg. Kompakt, 
tätt grenande växtsätt med mängder av 
blommor över bladverket. Vacker kantväxt 
och marktäckare i rabatter samt för krukor 
och blomlådor. Lång blomtid.

�-/)-�чпшуу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Snappy Orchid’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Snappy Orchid’ 
Låg. Ljust rosa, schatterade blommor med 
körsbärsrött svalg. Kompakt, tätt grenande 
växtsätt med mängder av blommor 
över bladverket. Vacker kantväxt och 
marktäckare i rabatter samt för krukor och 
blomlådor. Lång blomtid.

�-/)-�чпшшр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Snappy Red 
& Yellow’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Snappy Red & Yellow’ 
Låg. Varmt röda blommor med klargult 
svalg. Kompakt, tätt grenande växtsätt med 
mängder av blommor över bladverket. 
Vacker kantväxt och marktäckare i rabatter 
samt för krukor och blomlådor. Lång 
blomtid.

�-/)-�чпшур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Snappy Violet’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Snappy Violet’ 
Låg. Djupt hallonröda enfärgade blommor. 
Kompakt, tätt grenande växtsätt med 
mängder av blommor över bladverket. 
Vacker kantväxt och marktäckare i rabatter 
samt för krukor och blomlådor. Lång 
blomtid.

�-/)-�чпшут� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   
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Lejongap F1 ‘Snappy White’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Snappy White’ 
Låg. Snövita blommor med litet, gult svalg. 
Kompakt, tätt grenande växtsätt med 
mängder av blommor över bladverket. 
Vacker kantväxt och marktäckare i rabatter 
samt för krukor och blomlådor. Lång 
blomtid.

�-/)-�чпшуф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Tetra’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Tetra’ 
Hög. Stora, krusade, en- och tvåfärgade 
��."-ü!- ޕ�$�-*))*''�)�)$)"ѵ��(/4�&/�
rabatt- och snittblomma.

�-/)-�чрпп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Tropic Carnival’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Tropic Carnival’ 
Halvhög. Stor, kontrastrik färgskala med 
två- till trefärgade blommor. Vackert 
grenande växtsätt. Omtyckt rabatt- och 
snittblomma.

�-/)-�чрпт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Trumpet 
Serenade’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Trumpet Serenade’ 
Halvhög. Unik sort med öppna, 
trumpetformade blommor i 
�."-ü!- ޕ'�)�)$)"ѵ����& -/Ѷޕ� -"- )�/�
växtsätt. Omtyckt rabatt- och snittblomma.

�-/)-�чрпу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap ‘Twilight Mix’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap ’Twilight Mix’ 
Halvhög. Kontrastrik färgblandning med två-
färgade spiror av blommor i rött, rosa, gult 
och vitt. Dramatiskt purpurrött, näst intill 
svart bladverk, då och då med inblandning av 
enstaka, mörkt mossgröna plantor. Buskigt 
växtsätt för krukor och rabatter. Blommorna 
är utsökta och mycket hållbara till snitt.

�-/)-�чрпфр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Twinny Apple-
blossom’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Twinny Appleblossom’ 
Låg. Stora, mer eller mindre dubbla 
blommor i romantisk färgkombination. 
�&$-�Ѷ�1$/���'*((*-�( ��.&$ȅ)$)"�-�
i puderrosa toner och gult svalg. 
Rikblommande på låga, kompakta plantor. 
Utsökt för krukor, lådor och kanter.

�-/)-�чпчшр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongap F1 ‘Twinny Peach’ 
 
 

Antirrhinum majus  
Plantaginaceae

Lejongap F1 ’Twinny Peach’ 
Låg. Stora, mer eller mindre dubbla 
blommor i nostalgisk färgkombination. 
Rikblommande med milt persikorosa till 
aprikosgula blommor på låga, kompakta 
plantor. Utsökt för krukor, lådor och kanter.

�-/)-�чпчш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Pastellakleja F1 ‘Earlybird 
White’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja F1 ’Earlybird White’ 
Krispigt vita blommor på buskiga och täta 
plantor. Snabbväxande och rikblommande 
för rabatt och större lådor. Härdig perenn 
som blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпупу� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Pastellakleja F1 ‘Songbird 
Bluebird’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja F1 ’Songbird Bluebird’ 
Snabbväxande, rikligt blommande, buskiga 
plantor med 4-9 cm stora blommor. 
Himmelsblå med vit krage. Härdig perenn 
.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хпупр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7
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Pastellakleja F1 ‘Songbird 
Robin’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja F1 ’Songbird Robin’ 
Snabbväxande, rikligt blommande, buskiga 
plantor med 4-9 cm stora blommor. 
Rosenrosa med vit krage. Härdig perenn 
.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хпупт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Fagertrav ‘Little Treasure 
White’ 
 
 

Arabis caucasica  
Brassicaceae

Fagertrav ’Little Treasure White’ 
Mjuka mattor av vintergrönt bladverk 
översållas av mängder av småblommor 
i renaste vitt. Mycket kompakt och tålig 
marktäckare, utmärkt för torrare växtlägen 
som stenpartier och murar. Blommar rikligt 
första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпухр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Antilopöga 
 
 

Arctotis fastuosa  
Asteraceae

Antilopöga 
Stora laxorangea och cremevita 
kragblommor, båda med mörkt tecknad 
ögonring. Flikade blad med vita hår.

�-/)-�ччрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  april-maj
  20-40 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Antilopöga ‘Zulu Prince’ 
 
 

Arctotis fastuosa var. alba  
Asteraceae

Antilopöga ’Zulu Prince’ 
�Ȃ &/!0''�Ѷ��0��'�Ѷ�1$/��&*-"�'*((*-�( ��
mörk mitt och läckert tecknad innerring 
i orange och svart. Ljusgrönt, silverludet, 
��/"$&$ޕ'��1 -&ѵ��/(ü-&/�$��'*('ÿ�*-Ѷ�
sommarrabatter och buketter.

�-/)-�чшпт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  160 frö
  april-maj
  20-40 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Buskmarguerit 
 
Marguerit Busk- 

Argyranthemum frutescens  
Asteraceae

Buskmarguerit 
Halvbuske med tätgrenande växtsätt 
med mängder av små, renvita 
prästkrageblommor med gul mitt. 
Utmärkt för rabatt och som centrumväxt 
$��'*('ÿ�*-ѵ�:-ޕ� -ÿ-$"�1$��!-*./!-$�
ť1 -1$)/-$)"Ѷ�*�'�.��ÿ�*ȅ�./�.*(�./�(1ü3/ѵ

�-/)-�чсху� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Gul Sidenört ‘Silky Gold’ 
 
Sidenört Gul 

Asclepias curassavica  
Asclepiadaceae

Gul Sidenört ’Silky Gold’ 
�-�)�"0'��.�((�).�//����*ޕ)*'&�-ѵ��)�
förtjusande växt för både rabatt och snitt, 
�1�- ޕ�$�.#0)*($��(ޔ �&*-ѵ

�-/)-�чрпш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Blåmåra ‘Blue Surprise’ 
 
 

Asperula orientalis  
Rubiaceae

Blåmåra ’Blue Surprise’ 
�*ȅ�)� Ѷ�#$(( '.�'ÿ�.(ÿ�'*((*-ѵ�
Halvhängande växtsätt, utmärkt kantväxt 
eller som vävarväxt i krukor och amplar. 
Samplantera gärna med andra växter.

�-/)-�чшпп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-maj
  20-40 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsmålla ‘Red/Green 
Plume’ 
 
Målla Trädgårds- 

Atriplex hortensis  
Amaranthaceae

Trädgårdsmålla ’Red/Green Plume’ 
Ståtlig växt med stora fröax på stadiga 
stjälkar. Friskt äppelgrönt och mörkt 
-ť�1$*' //�$ޔ�)�&*(�$)�/$*)ѵ��4�& /�
dekorativ i torkade arrangemang. Späda 
blad kan användas som sallat. Bladen kan 
även användas som spenat.

�-/)-�спуп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  600 frö
  april-juli
  10-20 dgr
  juni-aug
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Kattgräs 
 
Gräs Katt- 

Avena sativa  
Poaceae

Kattgräs 
För sådd i skålar inomhus. Avsedd främst 
för katter, särskilt vintertid. Innehåller 
vitaminer och mineraler som anses ha 
god inverkan på kattens matsmältning. 
Snabbväxande. Odlas inomhus året runt.

�-/)-�шшпх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  jan-dec
  5-10 dgr
  jan-dec
  15 cm
  Ettårig   
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Röd Sommarcypress 
‘Trichophylla’ 
Sommarcypress Röd 
Cypress Röd Sommar- 

Bassia scoparia  
Amaranthaceae

Röd Sommarcypress ’Trichophylla’ 
Dekorativ, snabbväxande bladväxt. Först 
fräscht ljusgrön, senare varmt rödgrön. 
Utmärkt som ettårig häckväxt, för kanter 
och rabatter.

�-/)-�чухп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  -
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Begonia ‘Big Red with 
Green Leaf’ 
 
 

Begonia x benariensis  
Begoniaceae

Begonia ’Big Red with Green Leaf’ 
Mycket speciell med stora, klarröda 
blommor över det mörkt skogsgröna 
�'��1 -& /ѵ��-�ȅ!0''/Ѷ�1ü'"- )�)� �1ü3/.ü//ѵ�
Tidig och rikblommande hela säsongen. 
�Ȃ &/!0''�$�&-0&*-�*�#�"-0++'�)/ -$)"�-ѵ�
�/1 �&'�.��-��1�/. ޕ� ��$�ü3/'ü" )ѵ

�-/)-�фу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Begonia ‘Big Rose with 
Bronze Leaf’ 
 
 

Begonia x benariensis  
Begoniaceae

Begonia ’Big Rose with Bronze Leaf’ 
Mycket speciell med stora, klarrosa 
blommor över det mörkt bronsgröna 
�'��1 -& /ѵ��-�ȅ!0''/Ѷ�1ü'"- )�)� �1ü3/.ü//ѵ�
Tidig och rikblommande hela säsongen. 
�Ȃ &/!0''�$�&-0&*-�*�#�"-0++'�)/ -$)"�-ѵ�
�/1 �&'�.��-��1�/. ޕ� ��$�ü3/'ü" )ѵ

�-/)-�фр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Boliviabegonia F1 ‘Bossa 
Nova Pure White’ 
 
 

Begonia boliviensis  
Begoniaceae

Boliviabegonia  
F1 ’Bossa Nova Pure White’ 
�Ȃ &/!0''�� "*)$��( ��-*�0./�1ü3/.ü//�
och hängande, rent vita, avsmalnande 
blommor. Fin som solitär eller fyllnadsväxt 
i stora krukor och amplar. Bildar knölar 
som kan sparas.

�-/)-�рпушт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ett-Flerårig
  

 

 

Sommarbegonia F1 
‘Nightlife’ 
Isbegonia 
Begonia Sommar- 

$GIQPKC�UGORGTƔQTGPU� 
Begoniaceae

Sommarbegonia F1 ’Nightlife’ 
Isbegonia. Kontrastrik, snövit sort med 
grönbronsfärgat bladverk. Utmärkt kruk- 
och lådväxt, kantväxt på friland m.m.

�-/)-�фц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  jan-mars
  15-30 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarbegonia F1 ‘Super 
Olympia Bicolor’ 
Isbegonia 
Begonia Sommar- 

$GIQPKC�UGORGTƔQTGPU� 
Begoniaceae

Sommarbegonia  
F1 ’Super Olympia Bicolor’ 
Isbegonia. Stora, vita blommor med 
mörkrosa schattering. Kompakt lågt 
växtsätt och friskt grönt bladverk. 
Förtjusande till blomlådor och rabatter.

�-/)-�хп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  jan-mars
  15-30 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarbegonia F1 ‘Super 
Olympia Red’ 
 
 

$GIQPKC�UGORGTƔQTGPU� 
Begoniaceae

Sommarbegonia  
F1 ’Super Olympia Red’ 
Isbegonia. Rikblommande med stora, 
scharlakansröda blommor över ett friskt 
grönt bladverk. Utsökt i krukor, lådor och 
rabatt.

�-/)-�рппфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Hängbegonia F1 ‘Illumina-
tion Apricot’ 
 
Begonia Häng- 

Begonia tuberhybrida pendula  
Begoniaceae

Hängbegonia F1 ’Illumination Apricot’ 
Elegant skönhet med kaskader av 
glödande aprikosa, dubbla, hängande 
blommor. Perfekt för amplar, lådor m.m. 
Bildar knölar som kan sparas.

�-/)-�уш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Hängbegonia F1 ‘Illumina-
tion Orange’ 
 
Begonia Häng- 

Begonia tuberhybrida pendula  
Begoniaceae

Hängbegonia F1 ’Illumination Orange’ 
Fantastisk sort med kaskader av 
orangeröda, dubbla, hängande blommor. 
Perfekt för amplar, lådor m.m. Bildar knölar 
som kan sparas.

�-/)-�уч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 



108  |  Ettåriga blomsterväxter

Hängbegonia F1 ‘Illumina-
tion White’ 
 
Begonia Häng- 

Begonia tuberhybrida pendula  
Begoniaceae

Hängbegonia F1 ’Illumination White’ 
Strålande vacker med kaskader av vita, 
dubbla, hängande blommor. Rosatonade 
stödblad och dekorativt ådrat bladverk ger 
�-/(*&�(ޔ./ѵ�� -! &/�!ť-��(+'�-�*�#�'ÿ�*-ѵ�
Bildar knölar som kan sparas.

�-/)-�рпушр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ett-Flerårig
  

 

 

Tusensköna ‘Bellissima Red’ 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna ’Bellissima Red’ 
Vårblommande färgklick med mängder 
av klarröda, halv- till helfyllda blommor. 
Tuvbildande växtsätt. Mycket tålig och 
lättodlad för rabatter och krukor.

�-/)-�хпцфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  april-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Tusensköna ‘Bellissima 
Rose Bicolor’ 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna ’Bellissima Rose Bicolor’ 
Bedårande söta, dubbla till halvdubbla 
blommor i vitt med varierande rodnad 
i milt äppelblomsrosa. Mycket tålig och 
lättodlad för rabatter och krukor. Blommar 
första året vid tidig sådd. Förvildar sig 
gärna i gräsmattan och på naturtomter.

�-/)-�хпцфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  april-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Chokladkrage 
 
 

Berlandiera lyrata  
Asteraceae

Chokladkrage 
Lysande gula blommor med chokladbruna 
./%ü'&�-�*�#� )�/4�'$"��*ȅ��1��#*&'��ѵ�
��'�.�( ./�!ť-�� )�!�)/�./$.&���*ȅ ).�
skull. Flerårig nordamerikansk vildblomma 
som blommar första året. Bäst i varma 
växtlägen. Övervintras frostfritt.

�-/)-�чрчрп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Mangold ‘Rhubarb Chard’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Beta vulgaris   
Amaranthaceae

Mangold ’Rhubarb Chard’ 
Från 1857. Intensivt rödstjälkig mangold. 
Högproducerande, dekorativ och god. 
Bladen används färska i sallader eller 
tillagade som spenat. Stjälkarna kan 
användas som sparris. Även vacker 
samplanteringsväxt i sommarrabatter.

�-/)-�штфф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Ampelskära ‘Golden Eye’ 
 
Skära Ampel- 

Bidens triplinervia  
Asteraceae

Ampelskära ’Golden Eye’ 
Mängder av guldgula, 3-5 cm stora 
�'*((*-�ť1 -�� /ޔ�)� '�� Ѷ�!-$.&/�"-ť)��
bladverket. Utbredande växtsätt, utsökt 
för rabattkanter, amplar, som ettårig 
marktäckare m.m.

�-/)-�чрчф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Gurkört 
 
 

$QTCIQ�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Gurkört 
Örtkrydda med gurkliknande smak och 
�*ȅѵ��'*((*-�*�#��'����)1ü)�.�$�.�''�� -Ѷ�
till dessert, som dekoration m.m. Vackra 
blå blommor. Fin till sommarängar. Mycket 
bra dragväxt för bin.

�-/)-�тпфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Gurkört ‘Bianca’ 
 
 

$QTCIQ�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Gurkört ’Bianca’ 
Vitblommande örtkrydda med 
"0-&'$&)�)� �.(�&�*�#��*ȅѵ��'*((*-�
och blad används i sallader, till dessert, 
som dekoration m.m. Mycket vacker i 
sommarrabatter med färgade blommor.

�-/)-�турр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Dockkrage 
 
 

Brachyscome iberidifolia  
Asteraceae

Dockkrage 
Små kragblommor i blått, skärt, lila och 
vitt med svart öga. Mycket söt i lådor och 
amplar.

�-/)-�чрчц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  feb-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   
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Dockkrage ‘Brachy Blue’ 
 
 

Brachyscome iberidifolia  
Asteraceae

Dockkrage ’Brachy Blue’ 
Förtjusande växt som får stora kaskader 
av violettblå blommor med gult öga. Bäst i 
amplar och som låd- och kantväxt.

�-/)-�чрчч� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  feb-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Brysselkål ‘Kalettes Garden 
mix’ 
 
Kål Bryssel- 

Brassica oleracea   
Brassicaceae

Brysselkål ’Kalettes Garden mix’ 
Blomsterkål. Dekorativ brysselkål med 
öppna blomsterknyten längs stammen. 
Mild, grönkålslik smak. Används kokt, 
gräddstuvad, som råkost i sallad, smoothies 
etc. Utmärkt fryssort. Kan även odlas som 
prydnadsväxt i krukor och på friland.

�-/)-�шршуп� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Palmkål ‘Nero di Toscana’ 
Kulturarv
Svartkål Kulturarv
Kål Palm- Kulturarv

Brassica oleracea   
Brassicaceae

Palmkål ’Nero di Toscana’ 
Svartkål. Från 1800-talet. Gammal 
grönkålsväxt. Bladen mörkt blågröna med 
ljus mittnerv. Tillagas som grönkål eller 
spenat. Pampig, kontrastrik infattningsväxt 
i ettåriga blomsterrabatter.

�-/)-�шспс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Palmkål F1 ‘Yurok’ 
Svartkål 
Kål Palm- 

Brassica oleracea   
Brassicaceae

Palmkål F1 ’Yurok’ 
Svartkål. Svartgröna, långa blad med 
&-�ȅ$"/��0�&'$"�./-0&/0-�*�#�'%0.��
mittnerver. Används färsk eller tillagad 
som grönkål eller spenat. Mer lågväxande 
än den traditionella sorten, utsökt även 
som dekorationsväxt i kruka och rabatt. 
Köldtålig.

�-/)-�шспср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-dec
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Purpurkål F1 ‘Redbor’ 
Grönkål 
Kål Purpur- 

Brassica oleracea   
Brassicaceae

Purpurkål F1 ’Redbor’ 
Rödbladig grönkål. Växer till små, 
purpurröda ”träd”. Mycket vacker 
"�-) -$)".1ü3/�/$''�%0'�*-��(ѵ(ѵ�:1 )ޔ�)�
prydnadsväxt.

�-/)-�шспу� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  sep-dec
  50-65 cm
  Ettårig   

 

 

Prydnadskål ‘Round Leaved’ 
 
Kål Prydnads- 

Brassica oleracea acephala  
Brassicaceae

Prydnadskål ’Round Leaved’ 
Bladväxt som bildar vackra, öppna 
�� /�/)ޔ�� 0& // -�(&)�� ��'���$�-ť//Ѷ�-*.�Ѷ�
gult, grönt och vitt. Frosttålig, utmärkt i 
höstplanteringar. För krukor, lådor och 
rabatter.

�-/)-�ччцп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Italienskt Darrgräs 
Darrgräs Italienskt 
Gräs Italienskt Darr- 

Briza maxima  
Poaceae

Italienskt Darrgräs 
Dekorativt, ettårigt prydnadsgräs med 
hängande, hjärtlika ax. Användbar i färska 
och torkade arrangemang.

�-/)-�спфп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

*CTȤTV�Ũ)TKHƓVJKKũ�
 
 

Bupleurum rotundifolium  
Apiaceae

	�-ť-/�ҁ�-$Ȃ$/#$$ҁ�
Fin utfyllnadsväxt. Blommar med gulgröna 
”buketter”, omgivna av gröna högblad. 
Stadiga, höga stjälkar. Hela växten torkas 
när blommorna slår ut. Utmärkt även 
tillsammans med färgade snittblommor. 
Lättodlad.

�-/)-�спцп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-maj
  10-15 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Flocksidenblomma ‘Ruby 
Tuesday’ 
 
Sidenblomma Flock- 

Calandrinia umbellata  
Portulacaceae

Flocksidenblomma ’Ruby Tuesday’ 
Glödande purpurröda, skålformade 
blommor. Blågrönt, suckulent bladverk. 
Kuddformigt växtsätt. Mycket lång blomtid, 
utsökt särskilt för torrare växtlägen.

�-/)-�чрчш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  230 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Flerårig
  Zon -
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Åkerringblomma ‘Win-
tersun’ 
 
Ringblomma Åker- 

Calendula arvensis  
Asteraceae

=& --$)"�'*((��ҁ�$)/ -.0)ҁ�
Bedårande små, enkla, gyllengula 
blommor på grenande stjälkar. Denna vilda 
släkting till våra odlade ringblommor gör 
sig bäst i grupp där den bildar små kuddar 
täckta av strålande solar. Blommorna 
är ätliga och dekorativa i sallader och 
bakverk.

�-/)-�чспцф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma EKO
 EKO
 EKO

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma 
Traditionell sommarblomma i blandade 
gula och orange nyanser. Blommorna är 
ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�/$''�.�''�� -�
och bakverk. Utmärkt rabatt- och 
snittblomma.

�-/)-�чршпр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  30-60 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Black-Cen-
tered Orange Princess’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma  
’Black-Centered Orange Princess’ 
Välväxande sort med skarpt orangefärgade 
blommor. Upphöjd, extradubbel, 
mörk schatterad mittdel. Blommorna är 
ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�/$''�.�''�� -�
*�#���&1 -&ѵ��/��$"�*��-�(ޔ�#��//Ҋ�*�#�
snittblomma.

�-/)-�чспх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Bull´s Eye’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Bull´s Eye’ 
Tätt dubbla, varmt apelsingula blommor 
med roströd undersida och mörk mitt. 
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�
till sallader och bakverk. Stadig och 
 Ȃ &/!0''�-���//Ҋ�*�#�.)$//�'*((�ѵ

�-/)-�чсптс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Calexis 
Orange’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Calexis Orange’ 
Unik, kaktusblommande ringblomma med 
lysande orange, spetsiga kronblad runt den 
mörka mitten. Lågväxande för kruka och 
rabatt. Blommorna är ätliga och dekorativa 
i sallader och bakverk. Mycket lättodlad 
och blommar tills frosten kommer.

�-/)-�чршшф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Costa Light 
Yellow’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Costa Light Yellow’ 
Dubbla, solgula blommor med en lätt, 
chokladbrun schattering på kronbladens 
spets. Täta och kompakta plantor. 
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*��-*& ��(ޔ�#/$*)�/$''�
sallader och bakverk. Utmärkt för krukor, 
blomlådor och kanter.

�-/)-�чршшс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Fiesta Gitana’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Fiesta Gitana’ 
Stora, heldubbla blommor i orange och 
gult med mörk mitt. Tätt och kompakt 
växtsätt. Blommorna är ätliga och blir 
�-*& ��(ޔ/$*)�/$''�.�''�� -�*�#���&1 -&ѵ�
Utmärkt rabatt- och snittblomma.

�-/)-�чршу� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Greenheart 
Yellow’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Greenheart Yellow’ 
Stora, dubbla, klargula blommor med 
tandade kronblad tätt sammansatta runt 
det limegröna hjärtat. Blommorna är ätliga 
och dekorativa i sallader och till bakverk. 
�4�& /�'ü//*�'���*��-�(ޔ�#��//Ҋ�*�#�
snittblomma med lång blomtid.

�-/)-�чспц� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Honeymoon’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Honeymoon’ 
Stora, dubbla blommor med mjukt 
honungsgul mitt och vittonad ytterkant. 
�/��$"�*�#� Ȃ &/!0''�-���//Ҋ�*�#�.)$//-
�'*((�ѵ��'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���(ޔ�-$'
dekoration till sallader och bakverk.

�-/)-�чспр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   
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Ringblomma ‘Indian Prince’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Indian Prince’ 
Dubbla, mjukt orange blommor med mörkt 
karmosinröd undersida och mörk mittdel. 
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�
till sallader och bakverk. Stadig och 
 Ȃ &/!0''�-���//Ҋ�*�#�.)$//�'*((�ѵ

�-/)-�чспт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Oopsy Daisy’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Oopsy Daisy’ 
Låg. Finstämd blandning från nästan vitt 
till mörkt guldgult, samtliga med mörkare 
orange kronbladsspetsar. Blommorna är 
ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�/$''�.�''�� -�
och bakverk. Lättodlad rabatt- och 
snittblomma med lång blomtid.

�-/)-�чршшр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Orange Flash’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Orange Flash’ 
Stora, heldubbla blommor i mjukt 
puderrosa och månskensgult med mörk, 
roströd ton på kronbladens baksida. 
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�
/$''�.�''�� -�*�#���&1 -&ѵ��Ȃ &/!0''�-���//Ҋ�
och snittblomma.

�-/)-�чспсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Orange King’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Orange King’ 
�/*-�Ѷ� '�-ť��Ѷ- ޕ��0��'���'*((*-ѵ�
Utmärkt rabatt- och snittblomma. 
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�
till sallader och bakverk.

�-/)-�чспп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

4KPIDNQOOC�Ũ2CEKƓE�$GCWV[ũ�
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

�$)"�'*((��ҁ����ޔ$�� �0/4ҁ�
Gammaldags, mer eller mindre tvåtonade 
�'*((*-�$��$/-*)Ѷ�.*'"0'/Ѷ��+-$&*.�(ѵޕѵ�
)4�). -Ѷ�*ȅ�./�( ��(ť-&�- �ť"�ѵ�
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�
till sallader och bakverk. Utmärkt rabatt- 
och snittblomma.

�-/)-�чршп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Pink Surprise’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Pink Surprise’ 
� �ÿ-�)� Ѷ�.ť/�Ѷ- ޕ��0��'���'*((*-�$�
en unik färgkombination av laxaprikos, 
puderrosa och månskensgult. Blommorna 
ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�/$''�.�''�� -�
*�#���&1 -&ѵ��4��-�(ޔ�/ &��//Ҋ�*�#�
snittblomma.

�-/)-�чспф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Porcupine 
Yellow’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Porcupine Yellow’ 
Kaktusblommande ringblomma med 
lysande klargula, spetsiga kronblad 
och smörgul mitt. Mycket lättodlad 
sommarblomma för snitt och rabatt, 
som blommar hela säsongen tills frosten 
kommer. Blommorna är ätliga och 
dekorativa i sallader och bakverk.

�-/)-�чспур� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Snow 
Princess’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Snow Princess’ 
Dubbla, variabelt ljust smörgula blommor, 
de ljusaste nästan helt vita när utslagna, 
med kontrastrik mörkare mittdel. 
�'*((*-)��ü-�ü/'$"��*�#���-*& ��(ޔ�-$'/$*)�
till sallader och bakverk. Traditionell och 
uppskattad rabatt- och snittblomma.

�-/)-�чспрф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Ringblomma ‘Yellow 
Colossal’ 
 
 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Ringblomma ’Yellow Colossal’ 
Jätteblommande. Stora, ljust solgula 
blommor. Blommorna är ätliga och blir 
�-*& ��(ޔ/$*)�/$''�.�''�� -�*�#���&1 -&ѵ�
Utmärkt rabatt- och snittblomma.

�-/)-�чспу� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   
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Minipetunia F1 ‘Crave 
Strawberry Star’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Crave Strawberry Star’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika 
blommor i körsbärston med vit inramning 
och mörkare ådring över bladverket. Häng-
ande växtsätt för krukor, lådor och amplar. 
$&��./*-��'*(-$& �*(�*�#�1ü3/&-�ȅ�.*(�
vegetativt förökade sorter. Riklig blomster-
prakt från försommar till höst.

�-/)-�чспчф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Minipetunia F1 ‘Kabloom 
Deep Pink’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Kabloom Deep Pink’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika, 
intensivt rosa blommor över bladverket. 
Hängande växtsätt för krukor, lådor 
och amplar. Lika stor blomrikedom och 
1ü3/&-�ȅ�.*(�1 " /�/$1/�!ť-ť&�� �.*-/ -ѵ�
Riklig blomsterprakt från försommar till 
höst.

�-/)-�чспчр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Minipetunia F1 ‘Kabloom 
Denim’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Kabloom Denim’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika 
blommor i ljust skymningsblått till mörkare 
purpur över bladverket. Hängande växtsätt 
för krukor, lådor och amplar. Kompakt och 
&-�ȅ!0''/�1ü3/.ü//�( ��-$&'$"��'*(./ -+-�&/�
från försommaren till hösten.

�-/)-�чспчу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Minipetunia F1 ‘Kabloom 
Light Pink Blast’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Kabloom Light Pink Blast’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika,  
laxrosa blommor med dekorativ, inre körs-
bärsröd ring över bladverket. Hängande 
växtsätt för krukor, lådor och amplar. 
�*(+�&/�*�#�&-�ȅ!0''/�1ü3/.ü//�( ��-$&'$"�
blomsterprakt från försommaren till 
hösten.

�-/)-�чспчх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  maj-okt
  Ettårig   

 

 

Minipetunia F1 ‘Kabloom 
Orange’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Kabloom Orange’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika, 
varmt tegelröda blommor över bladverket. 
Hängande växtsätt för krukor, lådor och 
amplar. Kabloom har samma blomrikedom 
*�#�1ü3/&-�ȅ�.*(�1 " /�/$1/�!ť-ť&�� �
sorter och behåller sin rikliga blomster-
prakt från försommaren till hösten. 

�-/)-�чспчц� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  maj-okt
  Ettårig   

 

 

Minipetunia F1 ‘Kabloom 
White’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Kabloom White’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika, 
rent vita blommor över bladverket. 
Hängande växtsätt för krukor, lådor 
och amplar. Lika stor blomrikedom och 
1ü3/&-�ȅ�.*(�1 " /�/$1/�!ť-ť&�� �.*-/ -ѵ�
Riklig blomsterprakt från försommar till 
höst.

�-/)-�чспчт� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Minipetunia F1 ‘Kabloom 
Yellow’ 
 
Petunia Mini- 

Calibrachoa hybrida  
Solanaceae

Minipetunia F1 ’Kabloom Yellow’ 
Million Bells. Mängder av små, petunialika, 
varmt lysande gula blommor över 
bladverket. Hängande växtsätt för krukor, 
lådor och amplar. Lika stor blomrikedom 
*�#�1ü3/&-�ȅ�.*(�1 " /�/$1/�!ť-ť&�� �
sorter. Riklig blomsterprakt från försommar 
till höst.

�-/)-�чспчс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Amerikansk 
Busk’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Amerikansk Busk’ 
�/*-��1ü'!4''�����."-ü!- ޕ�$�-*))*''�)�-
ning. Välgrenande, buskiga plantor. Mycket 
dekorativ för sommarrabatter och buketter.

�-/)-�чррп� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Chamois 
Turm’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Chamois Turm’ 
Underbar sommaraster i mjukt laxrosa. 
Perfekt dubbel och pionblommande. 
Utmärkt för rabatt och snitt.

�-/)-�чрцс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 



Ettåriga blomsterväxter  |  113112  |  Ettåriga blomsterväxter

Sommaraster ‘Fairy 
Romance’ 
Strålaster 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Fairy Romance’ 
Strålaster. En verkligt gammaldags, 
nostalgisk aster. Endast mjuka pastellfärger 
$)"ÿ-ѵ��4�& /�./*-�Ѷ�'0ȅ$"���'*((*-�( ��
�'ÿ-/.(ޔ� �&-*)�'��ѵ��/(ü-&/�!ť-��ÿ� �
rabatt och snitt.

�-/)-�чрцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Fan Mix’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Fan Mix’ 
Halvdubbla blommor i välbalanserad 
�."-ü!- ޕ'�)�)$)"Ѷ�.�(/'$"��( ��&'�-"0'�
mitt. Välgrenande, buskiga plantor med 
stadiga stjälkar. Utmärkt till snitt och 
rabatt.

�-/)-�чртпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Gala’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Gala’ 
�/*-�Ѷ�/ü//�!4''�����."-ü!- ޕ�$�-*))*''�)�-
ning. Kronbladsspetsarna svagt ihoprul-
'�� �!ť-- ޕ��0�� '� Ȃ &/ѵ�� -! &/�!*-(�� Ѷ�
runda blommor. Lång hållbarhet. Åtta 
�(ޔ�!ü-" -�$)"ÿ-ѵ��/(ü-&/�!ť-��ÿ� �-���//�
och snitt.

�-/)-�чртф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Giant 
Princess’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Giant Princess’ 
Prinsessaster. Klassisk sommaraster med 
stora, välformade blommor på stadiga 
./%ü'&�-ѵ���-$��."-ü!- ޕ�&$-.(*$/'�)�)$)"�!ť-�
rabatter och buketter.

�-/)-�чррф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Hi-No-Maru’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Hi-No-Maru’ 
Halvhög sommaraster i läcker färgkom-
bination. Bedårande pomponblommor i 
körsbärsrött med vit kant och gult center. 
�0.&$"/Ѷ�1ü'"- )�)� �1ü3/.ü//�( �ޕ� -��
blommor på varje stjälk. Lång hållbarhet, 
utsökt för rabatter och buketter.

�-/)-�чрсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Madeleine’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Madeleine’ 
Vackra, fylliga jätteblommor med stor, 
gul mittdel. Gammal sort med stadiga 
stjälkar, utmärkt för både snitt och rabatt. 
Flerfärgsblandning.

�-/)-�чрфх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Moonshine 
Red-Blue’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Moonshine Red-Blue’ 
Små, täta, bellislika blommor i karminrött 
*�#�1$*'�'ÿ//Ѷ�� ޕ� ./��( ��1$/�&�)/�ÿ-�ѵ�
Upp till 25 blommor på varje huvudstjälk. 
Lång hållbarhet för snitt och rabatt.

�-/)-�чрсш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Pinocchio’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Pinocchio’ 
Gammal favoritaster. Tuvlika plantor 
översållas av dubbla blommor med 
.& �'$&)�)� �&-*)�'��1�- ޕ�$���-1ѵ��ÿ)"��
�(ޔ�!ü-" -�$)"ÿ-ѵ��/.ť&/�$��'*('ÿ�*-�*�#�
rabattkanter.

�-/)-�чрчп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Pompon’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Pompon’ 
Halvhög. Medelstora, tätt fyllda, rundade 
blommor med gult centrum. Flerfärgs-
blandning, vissa tvåfärgade. Fin till rabatter 
och buketter.

�-/)-�чрфф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig   
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Sommaraster ‘Princess Eva’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Princess Eva’ 
Stora, djupt purpurblå, tätt fyllda blommor 
med ljusare mitt på stadiga stjälkar. Fin 
snitt- och rabattblomma.

�-/)-�чрхц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Princess 
Patricia’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Princess Patricia’ 
Stora, brinnande eldröda, tätt fyllda 
blommor med ljusare mitt på stadiga 
stjälkar. Fin snitt- och rabattblomma.

�-/)-�чрхф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Princess 
White’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Princess White’ 
Stora, helvita, tätt fyllda blommor 
på stadiga stjälkar. Fin snitt- och 
rabattblomma.

�-/)-�чрхр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Princess 
Yellow’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Princess Yellow’ 
Stora, klargula, tätt fyllda blommor med 
ljusare kant på stadiga stjälkar. Fin snitt- 
och rabattblomma.

�-/)-�чрхп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Queen Of The 
Market’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Queen Of The Market’ 
Juliaster. Tidigblommande, halvhög 
.*((�-�./ -�$�&'�-�4(��(ޔ��). -��1�
vinrött, lila, rosa och vitt. Välgrenat växtsätt 
och stora, helfyllda blommor på stadiga 
stjälkar, perfekt i buketter och rabatter.

�-/)-�чррс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Rainbow’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Rainbow’ 
Enkelblommande sort med gul mitt. 
Långstjälkiga och graciösa för rabatt och 
snitt. Praktblandning.

�-/)-�чруф� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Silvery Blue’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Silvery Blue’ 
Stora, vita blommor med lavendelblå 
kronbladsspetsar. Extra dubbel och 
pionblommande på stadiga stjälkar. 
Utmärkt för både rabatt och snitt.

�-/)-�чрхш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  90 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Silvery Rose’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Silvery Rose’ 
Stora, cremevita blommor med rosa 
kronbladsspetsar. Extra dubbel och 
pionblommande på stadiga stjälkar. 
Utmärkt för både rabatt och snitt.

�-/)-�чрхч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  90 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Starlight’ 
Strålaster 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Starlight’ 
Strålaster. Lågväxande sommaraster. 
Stora, täta blommor med tunna kronblad. 
Flerfärgsblandning i blå, rosa och röda 
toner. Utsökt för krukor, lådor, rabattkanter 
och liknande.

�-/)-�чрцф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   
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Sommaraster ‘Tausend-
schön’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Tausendschön’ 
Lågväxande sommaraster med 
�#-4.�)/# (0('$&�Ѷ- ޕ��0��'���'*((*-�
�."-ü!- ޕ�$'�)�)$)"ѵ��$'��-�/ü/���0.&�-ѵ�
Passar utmärkt för blomlådor och 
rabattkanter.

�-/)-�чрцц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Sommaraster ‘Tiger Paw 
Chinchilla’ 
 
Aster Sommar- 

Callistephus chinensis  
Asteraceae

Sommaraster ’Tiger Paw Chinchilla’ 
Stora, klarrosa blommor på stadiga stjälkar. 
Ett blickfång med lite rufsig karaktär. Fin 
rabattsort och utsökt i buketter. Utsökt till 
snitt med extra lång hållbarhet.

�-/)-�чрхуп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Karpaterklocka F1 ‘Rapido 
Blue’ 
 
Klocka Karpater- 

Campanula carpatica  
Campanulaceae

Karpaterklocka F1 ’Rapido Blue’ 
Djupt himmelsblå klockblommor över det 
mattbildande bladverket. Rikblommande 
för stenparti och rabatt. Blommar första 
året vid tidig sådd.

�-/)-�хпшпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Karpaterklocka F1 ‘Rapido 
White’ 
 
Klocka Karpater- 

Campanula carpatica  
Campanulaceae

Karpaterklocka F1 ’Rapido White’ 
Charmerande, snövita klockblommor 
över det mattbildande bladverket. 
Rikblommande för stenparti och rabatt. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпшпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Ballongranka 
 
 

Cardiospermum halicacabum  
Sapindaceae

Ballongranka 
Tropisk, snabbväxande slingerväxt med 
.(ÿѶ�1$/���'*((*-ѵ��ȅ -��'*(��$'��.�./*-�Ѷ�
gulgröna ballonglika blomhölster. Odlas i 
spaljé eller liknande. För kruka eller varmt 
frilandsläge. Kan även odlas inomhus 
året runt.

�-/)-�цц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj
  20-30 dgr
  juni-juli
  150 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

5CHƔQT�
Färgtistel 
Tistel Färg- 

Carthamus tinctorius  
Asteraceae

��Ȃ'*-�
Färgtistel. Blommor i orange, mycket 
�(ޔ�/$''�/*-&)$)"�*�#�� #ÿ'' -�!ü-" )��-�ѵ�
ÿ)"./%ü'&$"Ѷޔ�)�$�#ť"��� &*-�/$*) -ѵ�
Färgväxt som ger gula-röda nyanser.

�-/)-�схтп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juli-aug
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Rosensköna ‘Mediterranean 
Mix XP’ 
 
 

Catharanthus roseus  
Apocynaceae

Rosensköna ’Mediterranean Mix XP’ 
Underbar blandning av stora, röda, 
rosa, vita och persikofärgade blommor. 
Hängande, utbredande växtsätt, utsökt för 
amplar, lådor och kanter.

�-/)-�чсрфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Rosensköna ‘Tattoo 
Tangerine’ 
 
 

Catharanthus roseus  
Apocynaceae

Rosensköna ’Tattoo Tangerine’ 
Fascinerande korallröda blommor med 
variabel mörkare ring och vit mittstjärna 
över det frodiga bladverket. Stadiga, 
kompakta plantor för krukor och rabatter. 
Färgerna blir mer intensiva i ljust läge och 
lite svalare temperatur.

�-/)-�чсрфт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Tuppkam ‘Coral Garden’ 
 
 

Celosia argentea   
Amaranthaceae

Tuppkam ’Coral Garden’ 
Stora, dekorativa, blomställningar i 
färgblandning med olika gula och röda 
nyanser. Kompakt, stadigt växtsätt för 
krukodling eller utplantering.

�-/)-�чп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   
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Plymört ‘Lilliput Golden 
Feather’ 
 
 

Celosia argentea   
Amaranthaceae

Plymört ’Lilliput Golden Feather’ 
Guldgula upprättstående, dekorativa 
plymblommor. För rabatt och blomlåda. 
�'*((*-)��ü-�ü1 )ޔ�)��$�!ü-.&��*�#�
torkade buketter.

�-/)-�чр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Axamarant ‘Flamingo 
Feather’ 
Axcelosia 
Amarant Ax- 

Celosia argentea   
Amaranthaceae

Axamarant ’Flamingo Feather’ 
Axcelosia. Täta axblommor, tonade 
från nästan vitt i botten till intensivt 
�ޕ($)"*-*.��$�/*++ )ѵ��4�& /�� &*-�/$1�
som centrumväxt i rabatter och lådor. 
Användbar och hållbar i färska eller 
torkade buketter och arrangemang.

�-/)-�спчт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  10-15 dgr
  juni-aug
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Axamarant ‘Sol Gekko 
Green’ 
Axcelosia 
Amarant Ax- 

Celosia argentea   
Amaranthaceae

Axamarant ’Sol Gekko Green’ 
Axcelosia. Fascinerande bladväxt med 
ljust gröna blad som successivt tonar ut i 
mörkt vinröda nyanser. Den röda färgen 
�%0+)�-�*��- ޔ$.( /($�#.�$�'%0.�- �'ü" )ѵ�
Blommar sent med små rosa axblommor 
som utvecklas långsamt. Tåligt växtsätt för 
krukor, lådor och rabatt.

�-/)-�чппчт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  6 pellets
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Pärlhirs F1 ‘Copper Prince’ 
Hirs Pärl- 
Gräs Pärlhirs 

Cenchrus americanus  
Poaceae

Pärlhirs F1 ’Copper Prince’ 
Limegröna, breda blad i stadiga tuvor 
.*(� ȅ -#�)��!ÿ-�.ü''.&�+��1��-�(�/$.&/�
kopparröda blad och svartbruna kolvar 
med små, rosa blommor. Fantastiskt vacker 
i urnor, krukor och lådor.

�-/)-�чхтчс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  aug-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Pärlhirs F1 ‘Jade Princess’ 
Hirs Pärl- 
Gräs Pärlhirs 

Cenchrus americanus  
Poaceae

�ü-'#$-.��р�ҁ��� ��-$)� ..ҁ�
Läckert limegrönt bladverk med upprätta, 
-ť��-0)�Ѷ�+*'' )!-$���'*(&*'1��(ޔ�$�-
kontrast. Mycket uppseendeväckande i 
krukor, lådor och kanter. Trivs bäst i varma 
lägen.

�-/)-�чхтчп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Pärlhirs F1 ‘Purple Majesty’ 
Hirs Pärl- 
Gräs Pärlhirs 

Cenchrus americanus  
Poaceae

Pärlhirs F1 ’Purple Majesty’ 
���//%0+/�+0-+0--ť��� �1ü3/�(&ޔ$("
bladverk och upp till 30 cm långa, täta 
blomkolvar i samma purpurröda ton. 
Ståtligt, upprätt växtsätt för rabatt och 
större krukor.

�-/)-�чхтчр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Jätteklint ‘Rosy Lilac’ 
 
Klint Jätte- 

Centaurea americana  
Asteraceae

�ü// &'$)/�ҁ�*.4�$'��ҁ�
Stora, lavendelrosa strålblommor på 
ståtliga stjälkar. Skira blommor över 
bladverket ger karaktär till rabatter och 
buketter. Lättodlad.

�-/)-�чсрцр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig  

 

 

Blåklint ‘Black & Mauve’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Black & Mauve’ 
Dubbelblommande trädgårdsklint i två 
läckra färger, mörkt purpurröd och ljust 
lilarosa. Utmärkt bukettsort på stadiga 
stjälkar. Kan även torkas.

�-/)-�чсср� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  170 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Blåklint ‘Blue Boy’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Blue Boy’ 
Dubbelblommande trädgårdsklint i skarpt 
klarblått. Täta blomkorgar på stadiga 
stjälkar. Fin i sommarrabatter och buketter. 
Kan även torkas.

�-/)-�чссп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  350 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig  
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Blåklint ‘Classic Fantastic’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Classic Fantastic’ 
Harmonisk blandning av bedårande blå 
nyanser, från ljust himmelsblått till mörkt 
kungsblått. Flera av blommorna har två 
nyanser av blått eller har en mörk mitt och 
ljusare kronblad. Förtjusande i rabatt och 
bukett.

�-/)-�чсст� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Blåklint ‘Classic Magic’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Classic Magic’ 
Dramatisk blandning från mörkt 
purpursvart till vitt. Blommorna 
ü-�+0-+0-.1�-/�Ѷ�*ȅ��( ��1$/��
kronbladstoppar eller vita till rosa med 
purpurrosa mitt. Förtjusande i rabatt och 
bukett.

�-/)-�чссц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig  

 

 

Blåklint ‘Classic Romantic’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Classic Romantic’ 
Bedårande blandning av romantiskt 
rosa nyanser, från rodnade vitt till djupt 
rosenrött. Flera av blommorna har två 
nyanser av rosa eller har en mörk mitt och 
ljusare kronblad. Förtjusande i rabatt och 
bukett.

�-/)-�чссф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig  

 

 

Blåklint ‘Dwarf Pouce’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Dwarf Pouce’ 
�ü//��0�� '�'*((��(ޔ�$�/($'&� �(
färgblandning av blått, rosa, purpur och 
vitt. Låg, stadig och vädertålig. Utmärkt 
bukettsort. Passar även för lådor och 
kanter. Kan även torkas.

�-/)-�чссс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  225 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig  

 

 

Blåklint ‘Tom Pouce Pink’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Tom Pouce Pink’ 
Förtjusande, klarrosa, tätt dubbla 
blommor. Extra lågt och kompakt växtsätt. 
Utmärkt för kanter, lådor och buketter. Kan 
även torkas.

�-/)-�чссу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig  

 

 

Blåklint ‘Tom Pouce White’ 
 
Klint Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Blåklint ’Tom Pouce White’ 
Helvita, tätt dubbla blommor. Extra lågt 
och kompakt växtsätt. Utmärkt för kanter, 
lådor och buketter. Kan även torkas.

�-/)-�чссх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig  

 

 

Gammaldags Blåklint 
Blåklint Gammaldags 
Klint Gammaldags Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Gammaldags Blåklint 
Vildform. Gammaldags, traditionell 
blåklint för vildäng och kultursådd. Klarblå 
blomkorgar på grenade stjälkar. Kan även 
torkas. Förekommer på åkerkanter och 
vägrenar.

�-/)-�чстх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig  

 

 

Silverklint ‘Magic Silver’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Klint Silver- Kulturarv

Centaurea ragusina  
Asteraceae

Silverklint ’Magic Silver’ 
�-ÿ)�рцрпѵ��'��1ü3/�( �ޔ�)/�
silverglänsande, mjukt ludna, eklövslika 
�'��ѵ��4�& /� Ȃ &/!0''�$�&*(�$)�/$*)�
med färgade blommor i krukor, lådor och 
&�)/ -ѵ��-��1ü� -/ÿ'$"�*��ÿ)"/�$)�+ÿ'�(ޔ�#
senhösten.

�-/)-�чстпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Vaxblomma ‘Pride Of 
Gibraltar’ 
 
Vaxblomma Stor 

Cerinthe major purpurascens  
Boraginaceae

Stor Vaxblomma ’Pride Of Gibraltar’ 
�ü)"� -��1��*ȅ�)� Ѷ�+0-+0-�'ÿ�
blommor. Det dekorativa bladverket 
.&$ȅ�-�!-ÿ)�(ť-&/�"-ÿ"-ť)/�/$''�+0-+0-�*�#�
indigoblått. Bladfärgen blir intensivare 
på solig växtplats. Fantastisk snitt- och 
rabattblomma.

�-/)-�чсус� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  14 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  80 cm
  Ettårig   
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Krysantemum 
Vinteraster 
Aster Vinter- 

Chrysanthemum x morifolium  
Asteraceae

Krysantemum 
Vinteraster. Traditionell krukväxt, vacker 
och rikblommande. Enkla till halvdubbla 
blommor i olika färger. Passar även 
utomhus i blomlådor och på friland.

�-/)-�чф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-nov
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Grenkulla ‘Criss-Cross’ 
 
 

Cladanthus arabicus  
Asteraceae

Grenkulla ’Criss-Cross’ 
Kolossalt rikblommande. Bildar låga 
�0.&�-�ť1 -.ÿ''�� ��1�.�Ȃ-�)."0'��
blommor. För rabatter, lådor och kanter.

�-/)-�чсцф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  350 frö
  feb-juni
  20-40 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Atlasblomma F1 ‘Dwarf 
Satin’ 
 
 

Clarkia amoena  
Onagraceae

Atlasblomma F1 ’Dwarf Satin’ 
Extra låg, utmärkt för krukor och lådor. 
Harmonisk färgskala där åtta färger ingår, 
bl.a. röd, laxrosa och rent vit.

�-/)-�рхц� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Atlasblomma ‘Rembrandt’ 
 
 

Clarkia amoena  
Onagraceae

Atlasblomma ’Rembrandt’ 
Stora, dubbla, tvåfärgade blommor i vitt 
till ljust rosa med hallonrosa teckning. En 
älskvärd sommarblomma, oemotståndlig 
för rabatt och snitt.

�-/)-�чтчф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Atlasblomma ‘Whitney’ 
 
 

Clarkia amoena  
Onagraceae

Atlasblomma ’Whitney’ 
Traditionell sommarblomma med 
sidenglänsande, enkla blommor i vitt, 
rosa och rött, vissa med mörkare teckning. 
Passar för rabatter och buketter. Mycket 
lättodlad.

�-/)-�чтчп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Clarkia 
 
 

Clarkia unguiculata  
Onagraceae

Clarkia 
Förtjusande med dubbla blommor längs 
stjälken. Rikblommande i rosa, rött, violett, 
vitt och lax. För rabatt och snittodling.

�-/)-�чсчп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Clarkia ‘Albatross’ 
 
 

Clarkia unguiculata  
Onagraceae

Clarkia ’Albatross’ 
Dubbla, rent vita blommor utmed de 
långa, stadiga stjälkarna. Lättodlad och 
rikblommande för sommarrabatter och 
utsökt snittblomma.

�-/)-�чсчпр� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Paradisblomster ‘Cherry 
Queen’ 
 
 

Cleome hassleriana  
Capparaceae

Paradisblomster ’Cherry Queen’ 
�/ÿ/'$"�1ü3/�( ��./*-�Ѷ�-0)���*ޕ�&�'*((*-�
i skarpt körsbärsrött. Buskigt växtsätt, 
utmärkt i mängdplantering och som 
centrumväxt.

�-/)-�чсчу� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Paradisblomster ‘White 
Queen’ 
 
 

Cleome hassleriana  
Capparaceae

Paradisblomster ’White Queen’ 
�/ÿ/'$"�1ü3/�( ��./*-�Ѷ�-0)���*ޕ�&�'*((*-�
i rent vitt. Buskigt växtsätt, utmärkt i 
mängdplantering och som centrumväxt.

�-/)-�чсчх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   
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Stor Doroteablomma 
 
Doroteablomma Stor 

Cleretum bellidiforme  
Aizoaceae

Stor Doroteablomma 
Förtjusande växt med prästkrageblommor 
i gult, orange och rött. Halvsuckulent, trivs 
bäst på torra lägen. Utmärkt för kruka, 
låda, stenparti och kant.

�-/)-�счс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juli-sep
  8 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Doroteablomma 
‘Lunette’ 
Gul Doroteablomma 
Doroteablomma Stor 

Cleretum bellidiforme  
Aizoaceae

Stor Doroteablomma ’Lunette’ 
Gul Doroteablomma. Mycket stor-
blommande, enhetligt klargul med röd 
mitt. Halvsuckulent, tål även torra lägen. 
Utmärkt för kruka, låda, stenparti och kant.

�-/)-�счт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juli-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Doroteablomma ‘Pink’ 
 
Doroteablomma Stor 

Cleretum bellidiforme  
Aizoaceae

Stor Doroteablomma ’Pink’ 
Solälskande, rara blommor i varmrosa 
nyanser med persikotonad guldglans och 
mörk mitt. Halvsuckulent bladverk bestrött 
med gnistrande iskristaller. Torktålig och 
utmärkt för kruka, låda, stenparti och 
kanter.

�-/)-�чпсчп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Stenkyndel ‘Marvelette Blue’ 
 
Kyndel Sten- 

Clinopodium nepeta  
Lamiaceae

Stenkyndel ’Marvelette Blue’ 
Balsammynta. Prisbelönt prydnadsform av 
den klassiska hälsoörten. Små, blåvioletta 
klockblommor över ett friskt mörkgrönt 
bladverk. Uppskattad i stenparti och 
rabatter. Även utmärkt i krukor och lådor. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хрфтф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stenkyndel ‘Marvelette 
White’ 
 
Kyndel Sten- 

Clinopodium nepeta  
Lamiaceae

Stenkyndel ’Marvelette White’ 
Balsammynta. Dekorativ förädling av 
hälsoörten. Små, rent vita klockblommor 
på stadiga stjälkar över ett friskt grönt, 
&-4��$"/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��++.&�//���
i stenparti och rabatter. Även utmärkt i 
krukor och lådor. Blommar första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хрфтх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Klockranka 
 
 

Cobaea scandens  
Polemoniaceae

Klockranka 
�/*-�Ѷ��'ÿ1$*' //��&'*�&�'*((*-ѵ��4��(ޔ�/ &
och lättodlad slingerväxt. Odlas inomhus i 
ljusa fönster eller på varma utomhuslägen i 
spaljé, pergola eller liknande.

�-/)-�шф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-sep
  250 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Vit Klockranka ‘Cathedral 
Bells’ 
 
Klockranka Vit 

Cobaea scandens alba  
Polemoniaceae

Vit Klockranka ’Cathedral Bells’ 
Storblommande slingerväxt med vita 
blommor. Frodigt växtsätt. Odlas inomhus i 
ljusa fönster eller utomhus i spaljé, pergola 
eller liknande.

�-/)-�шх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-sep
  250 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Dvärgkrage ‘Goblin’ 
Gul Pysslingkrage 
Pysslingkrage Gul 

Coleostephus multicaulis  
Asteraceae

Dvärgkrage ’Goblin’ 
Gul Pysslingkrage. Små, guldgula präst-
krageblommor. Utmärkt kant- och rabatt-
växt, samt för krukor och lådor.

�-/)-�чсхр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-15 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Himmelsblomma ‘Sleeping 
Beauty’ 
 
 

Commelina tuberosa  
Commelinaceae

Himmelsblomma ’Sleeping Beauty’ 
Mängder av blommor, 2-3 cm i diameter i 
en intensivt, lysande blå nyans. Vacker och 
användbar för lådor, rabatter och stenparti. 
Snabbväxande, frostkänslig perenn som 
blommar första året.

�-/)-�чсшх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   
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Romersk Riddarsporre ‘Blue 
Spire’ 
 
Riddarsporre Romersk 

Consolida ajacis  
Ranunculaceae

Romersk Riddarsporre ’Blue Spire’ 
Tätt dubbla, mörkblå blommor. Extra 
långstjälkig, utmärkt för torkning och 
.)$//*�'$)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�спшх� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Romersk Riddarsporre 
‘Exquisite Blue Bell’ 
 
Riddarsporre Romersk 

Consolida ajacis  
Ranunculaceae

Romersk Riddarsporre  
’Exquisite Blue Bell’ 
Bedårande, dubbel riddarsporre i en 
skimrande pastellblå nyans. Mycket ståtlig 
med heldubbla blommor i höga, täta spiror. 
Fin i buketter och sommarplanteringar. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чсшч� �-$.�фпѶпп

Direktsådd

  80 frö
  april-maj/

sep-okt
  10-30 dgr
  juli-aug
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Romersk Riddarsporre ‘Gi-
ant Imperial’ 
 
Riddarsporre Romersk 

Consolida ajacis  
Ranunculaceae

Romersk Riddarsporre ’Giant Imperial’ 
�0�� '�'*((��"-ü-".!ü!- ޕ�$� �('�)�)$)"ѵ�
Extra långstjälkig, utmärkt för torkning och 
.)$//*�'$)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�спшф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Romersk Riddarsporre 
‘Scarlet Spire’ 
 
Riddarsporre Romersk 

Consolida ajacis  
Ranunculaceae

Romersk Riddarsporre ’Scarlet Spire’ 
Tätt dubbla, scharlakansröda blommor. 
Extra långstjälkig, utmärkt för torkning och 
.)$//*�'$)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�спшц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Romersk Riddarsporre 
‘White King’ 
 
Riddarsporre Romersk 

Consolida ajacis  
Ranunculaceae

Romersk Riddarsporre ’White King’ 
Tätt dubbla, helvita blommor. Extra 
långstjälkig, utmärkt för torkning och 
.)$//*�'$)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�спшч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  250 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Blåvinda 
 
Vinda Blå- 

Convolvulus tricolor  
Convolvulaceae

Blåvinda 
Stora, graciösa klockblommor. Pastellmix i 
-ť//Ѷ�-*.�Ѷ�1$//�*�#��'ÿ//Ѷޕ� -��( ��"0'/�*�#�
vitt svalg. För kanter, rabatter och lådor.

�-/)-�чтпп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Blåvinda ‘Red Ensign’ 
 
Vinda Blå- 

Convolvulus tricolor  
Convolvulaceae

Blåvinda ’Red Ensign’ 
Djupt vinröda, trattformade blommor 
( ��./%ü-)'$&/�"0'/�*�#�1$//�.1��(ޔ�$�"'
kontrast. Nya blommor kommer varje dag 
under blomtiden. Halvhängande växtsätt, 
utmärkt för amplar, lådor och kanter.

�-/)-�чтпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Flicköga ‘Early Sunrise’ 
 
 

%QTGQRUKU�ITCPFKƔQTC� 
Asteraceae

Flicköga ’Early Sunrise’ 
Uppmärksammad sort som vid tidig sådd 
ger stor blomrikedom redan första året. 
Dubbla, täta, guldgula blommor. Kan även 
odlas som ettårig för utplantering.

�-/)-�хрфх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Tigeröga ‘Amulet’ 
 
 

Coreopsis tinctoria  
Asteraceae

Tigeröga ’Amulet’ 
Vackra, mörkröda, enkla blommor med 
gult öga. Lättodlad sommarblomma, 
 Ȃ &/!0''�$�(ü)"�ѵ��$)�$�-���//Ѷ�.)$//�*�#�
blomlådor.

�-/)-�чтпф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  700 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   
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Tigeröga ‘Radiata’ 
 
 

Coreopsis tinctoria  
Asteraceae

Tigeröga ’Radiata’ 
Mycket täta, buskiga plantor översållade 
av blommor i varmrött och solgult i 
varierande teckningar. Tacksam och 
lättodlad sommarblomma för rabatt, snitt 
och blomlådor.

�-/)-�чтпцп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Borsttåtel ‘Spiky Blue’ 
Tåtel Borst- 
Gräs Borsttåtel 

Corynephorus canescens  
Poaceae

Borsttåtel ’Spiky Blue’ 
Kompakta, sirliga tuvor i blågrön nyans 
som djupnar i en roströd ton när hösten 
kommer. Härdigt gräs som med fördel kan 
odlas som ettårigt. En prydnad för krukor 
och rabatter.

�-/)-�хрхрп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Chokladskära ‘Black Magic’ 
 
Skära Choklad- 

Cosmos atrosanguineus  
Asteraceae

Chokladskära ’Black Magic’ 
Underbart mahognybruna, tydligt kakao-
�*ȅ�)� ��'*((*-�.1ü1�)� .�#ť"/�ť1 -�
bladverket. Fantastisk som bakgrundsväxt 
och i samplanteringar med lägre växter. 
Exklusiv och populär sommarblomma som 
äntligen går att föröka med frö.

�-/)-�чтпчп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Rosenskära ‘Candy Stripe’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Candy Stripe’ 
Stora, vita blommor med körsbärsrosa 
schattering och ådring på kronbladen. En 
 Ȃ &/!0''�-���//Ҋ�*�#�.)$//.*-/ѵ

�-/)-�чтпш� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Cosimo Col-
larette’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Cosimo Collarette’ 
Förtjusande, halvdubbla blommor, 
romantiskt vita med ljusrosa kantbård 
runt varje kronblad. Tidigblommande med 
lägre växtsätt. Utsökt för rabatter, kanter 
och som centrumväxt i lådor.

�-/)-�чшсу� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Cosimo Red-
White’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Cosimo Red-White’ 
Tvåfärgade, enkla blommor i 
intensivt purpurrött med vita strålar. 
Tidigblommande med lägre växtsätt. 
�Ȃ &/!0''�$�-���// -Ѷ�&�)/ -�*�#�.*(�
centrumväxt i lådor.

�-/)-�чшсф� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Double Click’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Double Click’ 
Pampig sommarblomma med stora, 
#�'1Ҋ�/$''�# '�0��'����- ޕ�$�-*))*'�
nyanser, från mörkt vinrött till renaste vitt. 
Perfekt i buketter samt som centrum- och 
bakgrundsväxt i rabatter och lådor.

�-/)-�чшрт� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Double Click 
Bicolour Pink’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Double Click Bicolour Pink’ 
Förtrollande vacker med stora, heldubbla 
blombollar, tvåfärgade i rosa och vitt. 
Välgrenande på stadiga stjälkar. Mycket 
�//$(.�'ÿ1ü.�(ޔ'*((��.*(�� )/-0(Ҋ�*�#�
bakgrundsväxt i större rabatter.

�-/)-�чшртр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Double Click 
Cranberries’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Double Click Cranberries’ 
Praktfulla, stora, heldubbla blombollar i 
-�Ȃ'�)� �1$)-ť//ѵ��ü'"- )�)� �+ÿ�./��$"��
./%ü'&�-ѵ��4��//$(.�'ÿ1ü.�(ޔ�/ &'*((��
som centrum- och bakgrundsväxt i större 
rabatter.

�-/)-�чшут� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   
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Rosenskära ‘Double Click 
Rose Bonbon’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Double Click Rose Bonbon’ 
En riktig skönhet med stora, heldubbla 
blombollar i läckert lavendelrosa. 
Välgrenande på stadiga stjälkar. Mycket 
�//$(.�'ÿ1ü.�(ޔ'*((��.*(�� )/-0(Ҋ�*�#�
bakgrundsväxt i större rabatter.

�-/)-�чшср� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Double Click 
Snow Puff’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

�*. ).&ü-��ҁ�*0�' ��'$�&��)*2��0Ȃҁ�
�*(�1$/�Ѷ0ޕ�Ȃ$"��(*')�.1ü1�-�� �./*-�Ѷ�
heldubbla blombollarna i renaste vitt. 
Välgrenande på stadiga stjälkar. Mycket 
�//$(.�'ÿ1ü.�(ޔ'*((��.*(�� )/-0(Ҋ�*�#�
bakgrundsväxt i större rabatter.

�-/)-�чшсх� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Early Summer’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Early Summer’ 
Stora, graciösa blommor. Finstämd 
färgskala i rött, vitt och rosa med mörk 
mitt. Dillikt bladverk. Fin till snitt och 
rabatt.

�-/)-�чтрп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  75-100 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Rubenza’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Rubenza’ 
Tidigblommande i en fantastisk färg. De 
stora, enkla blommorna är först mörkt 
-0�$)-ť���*�#�ť1 -"ÿ-� ȅ -#�)��/$''�
gammalrosa. Lättodlad sommarblomma 
för rabatt och snittodling.

�-/)-�чштс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Sea Shells’ 
Sjöstjärna 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Sea Shells’ 
Sjöstjärna. Iögonfallande sort med ihåliga 
kronblad. Storblommande i rött, korall, 
rosa och cremegult. Lättodlad sommar-
blomma för snitt och rabatt.

�-/)-�чтрр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Sweet Dreams’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Sweet Dreams’ 
Bedårande vita blommor med gammal rosa 
innerteckning och gult öga. Rikblommande. 
Lättodlad för snitt, rabatt och blomlådor.

�-/)-�чтпч� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Vega White’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Vega White’ 
Stora blommor i lysande vitt med gult öga. 
�4�& /�-$&�'*((�)� �( ��'0ȅ$"/Ѷ��$''$&/�
bladverk. Lättodlad sommarblomma för 
snitt och rabatt.

�-/)-�чтрс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  90 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Velouette’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Velouette’ 
Stora, enkla, mörkt rubinröda blommor 
med vita strimmor i riklig variation. 
�*)/-�./�-$&�*�#� Ȃ &/!0''�$�./ť-- �+'�)/ -
ringar som centrum- eller bakgrundsväxt. 
Välgrenande och lättodlad för rabatter och 
sommarbuketter.

�-/)-�чштср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenskära ‘Xanthos’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Xanthos’ 
Mycket speciell med ljust citrongula, 
vitschatterade, stora blommor. Lägre 
växtsätt, kompakt och välgrenande. 
��/&$''$��Ѷ/"$&$ޕ($�'��1 -&ѵ���..�-�0/(ü-&/�$�
krukor, rabatter och sommarbuketter.

�-/)-�чштсс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   
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Rosenskära ‘Xsenia’ 
 
Skära Rosen- 

Cosmos bipinnatus  
Asteraceae

Rosenskära ’Xsenia’ 
Enkla, djupt klarrosa blommor med en unik 
terrakottaorange anstrykning på varje kron-
�'��ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ��$''$&/��'��1 -&�*�#�'ü"- Ѷ�
välgrenande växtsätt för krukor, rabatter 
och sommarbuketter.

�-/)-�чштст� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Gullskära ‘Sunny Lemon’ 
Citronskära 
Skära Gull- 

Cosmos sulphureus  
Asteraceae

Gullskära ’Sunny Lemon’ 
Citronskära. Välformade plantor med 
lysande, citron gula, halvdubbla blommor. 
�Ȃ &/!0''�$�(�..+'�)/ -$)"�*�#�.*(�
kantväxt.

�-/)-�чшру� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Gullskära ‘Sunny Red’ 
Eldskära 
Skära Gull- 

Cosmos sulphureus  
Asteraceae

Gullskära ’Sunny Red’ 
Eldskära. Mängder av lysande orangeröda, 
halv dubbla blommor på välformade, 
buskiga plantor. Mycket lättodlad och 
rikblommande. Utmärkt för lådor, kanter 
och rabatter.

�-/)-�чтру� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  35 cm
  Ettårig   

 

 

4QUGPƓDDNC�Ũ5PQY�9JKVGũ�
 
Fibbla Rosen- 

Crepis rubra  
Asteraceae

�ޔ( .*��'��ҁ�)*2��#$/ ҁ�
Helvita, tätt, sammansatta korgblommor. 
Blomman är först enkel och fylls sedan 
lager för lager. Rikblommande. Mycket 
lättodlad och användbar i rabatter, kanter 
och buketter.

�-/)-�чштт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Prydnadspumpa 
 
Pumpa Prydnads- 

Cucurbita pepo    
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa 
Blandning av småfruktiga prydnads-
pumpor i varierande färger och former. 
Dekorativ bl.a. i höstarrangemang. 
Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�стст� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig   

 

 

Prydnadspumpa ‘Baby Boo’ 
 
Pumpa Prydnads- 

Cucurbita pepo    
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa ’Baby Boo’ 
Vita, plattrunda pumpor på 150-200 gram. 
Buskigt, grenande växtsätt, utmärkt 
för krukodling. Matpumpa, lämplig för 
ugnsbakning. Kan ätas direkt ur skalet och 
serveras som exklusiv förrätt. Fin även till 
höstdekorationer. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�шхучс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  Ettårig   

 

 

Prydnadspumpa F1 ‘Goose-
bumps’ 
 
Pumpa Prydnads- 

Cucurbita pepo    
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa F1 ’Goosebumps’ 
	�''*2  )+0(+�ѵ��%0+/�*-�)" Ѷ�'ü//�*1�'��
pumpor, ca 3-6 kg, med tydliga gröna 
knottror, likt vårtor, på skalet. Perfekt 
höstdekoration som den är eller karvad till 
-*'$"��&�/ //ѵ��-0&/&ť- -0"ޔ�)��)1ü)��.�
som vanlig matpumpa. Ranklängd 3-5 m.

�-/)-�шхучф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  sep-okt
  Ettårig   

 

 

Prydnadspumpa ‘Little 
Indian Mix’ 
 
Pumpa Prydnads- 

Cucurbita pepo    
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa ’Little Indian Mix’ 
Variationsrik blandning med avlånga, 
päronformade, 15-20 cm långa frukter 
i olika färger. Knottriga, vårtiga och 
ribbade för annorlunda och roliga höst- 
*�#�#�''*2  )� &*-�/$*) -ѵ�ü//*�'��ѵ�
Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�чтрцф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  12 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig   

 

 

Prydnadspumpa ‘Shenot 
Crown Of Thorns’ 
 
Pumpa Prydnads- 

Cucurbita pepo    
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa  
’Shenot Crown Of Thorns’ 
Plattrunda frukter av horntyp, ca 10-12 cm 
stora med ca tio utstående horn. Blandade 
!ü-" -�*�#�(ť)./ -ѵ��4��&-*/�$�(ޔ�/ &� �
eller färska arrangemang. Ranklängd 1-2 m.

�-/)-�стсу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  18 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig   
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Prydnadspumpa ‘Spoon’ 
 
Pumpa Prydnads- 

Cucurbita pepo    
Cucurbitaceae

Prydnadspumpa ’Spoon’ 
Päronformade prydnadspumpor, klargula 
och vitrandiga med mörkgrön bas. Buskigt, 
grenande växtsätt. Mycket dekorativ i 
höstarrangemang. Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�стсчр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig   

 

 

Cigarettglöd ‘Dynamite’ 
 
 

Cuphea ignea  
Lythraceae

Cigarettglöd ’Dynamite’ 
�ü- " )Ѷ� Ȃ &/!0''�1ü3/�( ��1ü'"- )�)� Ѷ�
kompakta plantor som täcks av små, 
långsmala, klarröda blommor över det 
mörkgröna bladverket. Utbredande 
växtsätt, perfekt i amplar, krukor och lådor, 
gärna samplanterad med andra växter.

�-/)-�рррчп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Grenkufea ‘Pink Shimmer’ 
 
 

Cuphea ramosissima  
Lythraceae

Grenkufea ’Pink Shimmer’ 
Täta, låga buskar översållade av skimrande, 
fjärilslika, lavendelrosa blommor med 
mörkrosa segel. Självrensande och 
fascinerande växt med generös blomning 
från tidig sommar tills frosten kommer. 
Trivs på varma lägen i krukor och lådor.

�-/)-�чррчс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  6 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Kinesisk Förgätmigej 
‘Firmament’ 
 
Förgätmigej Kinesisk 

Cynoglossum amabile  
Boraginaceae

Kinesisk Förgätmigej ’Firmament’ 
Små, klarblå, stjärnlika blommor. Kompakt 
växtsätt. Söt och anspråkslös för rabatter 
och kanter.

�-/)-�чтсп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  april-maj
  10-40 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Halskråsdahlia ‘Sunny 
Reggae’ 
 
Dahlia Halskrås- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Halskråsdahlia ’Sunny Reggae’ 
Mycket vacker halskråsdahlia med 
den speciella kronbladskragen runt 
mitten. Varierande kombinationer av 
varma solnedgångsnyanser av orange, 
scharlakansrött och apelsingult. En 
prydnad för rabatter, stora krukor och till 
snittodling.

�-/)-�чтсцс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Halskråsdahlia ‘Collarette 
Dandy’ 
 
Dahlia Halskrås- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Halskråsdahlia ’Collarette Dandy’ 
Härlig blandning med stor variation. 
Alltifrån enkla till halvdubbla blommor 
$�&'�-�Ѷޔ�)��!ü-" -Ѷ�1$..��( �� )�$)- �
dekorativ krans av ljusare kronblad.

�-/)-�чтсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  65 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Kaktusdahlia ‘Fantasia’ 
 
Dahlia Kaktus- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Kaktusdahlia ’Fantasia’ 
Storblommande fantasiblandning med allt 
!-ÿ)�"-��$ť.�Ѷޔ�)./-ÿ'�� �/$''�/ü//�# '�0��'��
��- ޕ�$�-*))*'�!ü-" -ѵ��ť-�-���//�*�#�
buketter.

�-/)-�чтсц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Pompondahlia ‘Lilliput’ 
 
Dahlia Pompon- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Pompondahlia ’Lilliput’ 
Tätt fyllda, helrunda, 5 cm stora blommor i 
praktfull färgblandning. Stor blomrikedom 
redan första året. Förtjusande i rabatter 
och buketter.

�-/)-�хрхф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Sommardahlia ‘Figaro’ 
 
Dahlia Sommar- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Sommardahlia ’Figaro’ 
Klassisk sommardahlia, dubbelblom-
(�)� �$� )��'�)�)$)"��1�&'�-�Ѷޔ�)��!ü-" -ѵ�
Kompakt växtsätt, utmärkt för krukor, lådor 
och rabatt.

�-/)-�чтсф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig   
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Blomstermorot ‘Dara’ 
 
Morot Blomster- 

Daucus carota  
Apiaceae

Blomstermorot ’Dara’ 
�-4�)��.(*-*/�( ��.&$-��*ޕ�&�'*((*-�
$�+0-+0-Ѷ�-*.��*�#�1$//ѵ��$)ޕ$&$"/��'��1 -&ѵ�
Blommar första året vid tidig sådd. 
Mycket dekorativ utfyllnad i buketter eller 
som vävarväxt i rabatter och krukor. Bra 
dragväxt för pollinerare. Kan även torkas.

�-/)-�чтттп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-maj/

okt-nov
  5-15 dgr
  juni-aug
  90 cm
  Ett-Tvåårig

 

 

Trädgårdsriddarsporre F1 
‘Guardian Blue’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre 
 F1 ’Guardian Blue’ 
Mycket vacker med höga, täta blomspiror 
i kungsblått med vitt öga. Stadiga stjälkar 
för rabatt och snitt. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre F1 
‘Guardian Lavender’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
F1 ’Guardian Lavender’ 
Mycket vacker med höga, täta blomspiror 
i himmelblått till syrenlila med vitt öga. 
Stadiga stjälkar för rabatt och snitt. Härdig 
+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre F1 
‘Guardian White’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
F1 ’Guardian White’ 
Mycket vacker med höga, täta blomspiror i 
renaste vitt. Stadiga stjälkar för rabatt och 
.)$//ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
- ��)�!ť-./��ÿ- /ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre 
‘Magic Fountains Cherry 
White Bee’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
’Magic Fountains Cherry White Bee’ 
Mycket vacker med täta blomspiror i 
gammalrosa till syrenlila med vitt öga. 
Stadiga stjälkar för rabatt och snitt. Härdig 
+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцру� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre 
‘Magic Fountains Lilac 
White Bee’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
’Magic Fountains Lilac White Bee’ 
Ståtlig skönhet med täta blomspiror i dovt 
åsklila med vitt öga. Stadiga stjälkar för 
rabatter och till snitt. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /�1$��/$�$"�
.ÿ��ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Kinesisk Riddarsporre 
Ũ&YCTH�$NWG�$WVVGTƔ[ũ�
 
Riddarsporre Kinesisk 

&GNRJKPKWO�ITCPFKƔQTWO� 
Ranunculaceae

Kinesisk Riddarsporre  
ҁ�2��4ҁޕ- //0 ��0'��!-
Kompakt växtsätt med rikt grenande 
plantor. Intensivt blå, extra stora blommor i 
skira klasar. Blommar redan första året vid 
/$�$"�.ÿ��ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хцтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Ettårig Borstnejlika F1 ‘Dash 
Mixture’ 
Borstnejlika Ettårig 
Nejlika Ettårig Borst- 

Dianthus barbatus  
Caryophyllaceae

Ettårig Borstnejlika F1 ’Dash Mixture’ 
�//ÿ-$"Ѷ�&'�..$.&��*-./) %'$&��( ���*ȅ�)� Ѷ�
enkla blommor i harmonisk färgblandning. 
Lättodlad och tacksam fjärilsväxt för 
rabatter och buketter.

�-/)-�чттчр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Ettårig Borstnejlika ‘Sum-
mer Beauty’ 
Borstnejlika Ettårig 
Nejlika Ettårig Borst- 

Dianthus barbatus  
Caryophyllaceae

Ettårig Borstnejlika ’Summer Beauty’ 
Bildar täta plantor. Färgblandning med 
enkla blommor, många med markerade 
ögonringar. Tacksam kant- och lådsort.

�-/)-�чттц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   
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Ettårig Borstnejlika F1 
‘Sweet Pink Magic’ 
Borstnejlika Ettårig 
Nejlika Ettårig Borst- 

Dianthus barbatus  
Caryophyllaceae

Ettårig Borstnejlika  
F1 ’Sweet Pink Magic’ 
�'�..$.&Ѷ��*ȅ�)� ��*-./) %'$&�ѵ��4�& /�
$ť"*)!�''�4(��- ޕ�� )� �(�). -�+ÿ�
samma blomstängel, från vitt och rosa till 
mörkt cerise. Utmärkt dragväxt för fjärilar. 
Bedårande snitt- och rabattblomma.

�-/)-�чттфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsnejlika ‘Avranchin’ 
 
Nejlika Trädgårds- 

Dianthus caryophyllus  
Caryophyllaceae

Trädgårdsnejlika ’Avranchin’ 
���& -/�# '�0��'�Ѷ�1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-ѵ�
Mild, gul underton med karminröda 
strimmor. Fin i rabatter, lådor och amplar.

�-/)-�чтут� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  45 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsnejlika ‘Benigna’ 
 
Nejlika Trädgårds- 

Dianthus caryophyllus  
Caryophyllaceae

Trädgårdsnejlika ’Benigna’ 
Ettårig nejlika med bedårande, heldubbla, 
1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-Ѷ�1$/��( ��(ť-&-ť���
kronbladskanter. Fin i rabatter, lådor och 
amplar.

�-/)-�чттш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  45 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsnejlika ‘Enfant 
de Nice’ 
 
Nejlika Trädgårds- 

Dianthus caryophyllus  
Caryophyllaceae

Trädgårdsnejlika ’Enfant de Nice’ 
Dubbelblommande i rödviolett, rosa, 
*-�)" �*�#�1$//Ѷޕ� -��/1ÿ!ü-"�� �*�#�
strimmiga. Fin i amplar och blomlådor.

�-/)-�ртп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Heddewigsnejlika ‘Baby 
Doll’ 
 
Nejlika Heddewigs- 

Dianthus chinensis  
Caryophyllaceae

Heddewigsnejlika ’Baby Doll’ 
Mycket storblommande. Enkla blommor i 
*'$&��!ü-".&$ȅ)$)"�-��''/$!-ÿ)�-ť//�/$''�1$//ѵ��$)�
kruk-, låd- och rabattkantsväxt.

�-/)-�ртр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Heddewigsnejlika ‘Black & 
White Chianti’ 
 
Nejlika Heddewigs- 

Dianthus chinensis  
Caryophyllaceae

Heddewigsnejlika  
’Black & White Chianti’ 
�)$&�!ü-"&*(�$)�/$*)ѵ��ü/�Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�
dubbla blommor i purpursvart med vitt kant-
&-ÿ.ѵ��Ȃ &/!0''�!ť-�-���//&�)/ -Ѷ�'ÿ�*-�(ѵ(ѵ

�-/)-�чтур� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarnejlika F1 ‘Ideal 
Raspberry’ 
 
Nejlika Sommar- 

Dianthus chinensis  
Caryophyllaceae

Sommarnejlika F1 ’Ideal Raspberry’ 
Ljust hallonröda blommor tätt över det 
fräscht limegröna bladverket. Kompakt 
växtsätt, ypperlig som kantväxt i kruka 
och rabatt. Tidig och snabbväxande 
/-ü�"ÿ-�.) %'$&��.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�чтту� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Sommarnejlika ‘Merry-Go-
Round’ 
 
Nejlika Sommar- 

Dianthus chinensis  
Caryophyllaceae

Sommarnejlika ’Merry-Go-Round’ 
Förtjusande lågväxande sort med mängder 
av gulvita, franskantade blommor med 
scharlakansröd mitt. Fin i krukor, lådor 
och kanter.

�-/)-�ртс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Praktnejlika ‘Spooky’ 
 
 

Dianthus superbus  
Caryophyllaceae

Praktnejlika ’Spooky’ 
Charmerande nejlika med vackert 
vildfransade kronblad som ger ett lite 
rufsigt intryck. Finstämd blandning av 
stora blommor i röda, rosa, lila och vita 
)4�). -Ѷ�� ޕ� ./��/1ÿҊ� '' -�/- !ü-"�� ѵ�
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хрчпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)
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Tvillingsporre ‘Pink Queen’ 
 
 

Diascia barberae  
Scrophulariaceae

Tvillingsporre ’Pink Queen’ 
Bedårande växt med mängder av 
nemesialika, laxrosa blommor. 
Halvhängande växtsätt för amplar m.m.

�-/)-�ртт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  15-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Njurvinda ‘Emerald Falls’ 
 
Vinda Njur- 

Dichondra repens  
Convolvulaceae

Njurvinda ’Emerald Falls’ 
Hängande, nära meterlånga rankor 
täckta av njurformade, klargröna blad. 
Njurvinda har ett naturligt hängande och 
tätt växtsätt och är både lättodlad och 
dekorativ, särskilt i kombination med 
sommarblommor i lådor och amplar.

�-/)-�чтутф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Njurvinda ‘Silver Falls’ 
 
Vinda Njur- 

Dichondra repens  
Convolvulaceae

Njurvinda ’Silver Falls’ 
Hängande, nära meterlånga rankor 
täckta av njurformade, silvergröna blad. 
Njurvinda har ett naturligt hängande och 
tätt växtsätt och är både lättodlad och 
dekorativ, särskilt i kombination med 
sommarblommor i lådor och amplar.

�-/)-�чтутх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Fingerborgsblomma F1 
‘Dalmatian’ 
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

Fingerborgsblomma F1 ’Dalmatian’ 
Stora klockor i höga, täta spiror. Finstämd 
blandning av purpur, vitt och persikorosa 
med mörkare prickar i svalget. Blommar 
första året vid tidig sådd. Välgrenande 
växtsätt för rabatt, kruka och snitt. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Väderspåman ‘Tetra Polar 
Star’ 
 
 

Dimorphotheca pluvialis  
Asteraceae

Väderspåman ’Tetra Polar Star’ 
Glänsande, vita jätteblommor med 
mörkviolett ring. Blommorna sluter sig 
framåt kvällen samt vid dåligt väder. 
Utmärkt kant- och lådväxt.

�-/)-�чтфр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-aug
  30-40 cm
  Ettårig   

 

 

Solvisare ‘Queen Salmon’ 
 
 

Dimorphotheca sinuata  
Asteraceae

Solvisare ’Queen Salmon’ 
Glänsande sidenblanka blommor i 
 glödande aprikos med mörk mitt. Blom-
morna sluter sig mot kvällen och öppnar 
sig på morgonen mot solens strålar. 
Lättskött och torktålig med halvsuckulent 
bladverk. Blommar rikligt och passar 
utmärkt i rabatter, krukor och buketter.

�-/)-�чтфрр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  200 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Hjälmböna 
Hyacintböna 
Böna Hjälm- 

Dolichos lablab  
Fabaceae

Hjälmböna 
Hyacintböna. Vacker klängväxt med långa 
rankor. Röda och vita blomspiror. Vackra 
#%ü'(�ť)*-� ȅ -��'*(ѵ���'�.�(*/�./ť-Ѷ�
spaljé eller liknande.

�-/)-�чтфс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  300 cm
  Ettårig   

 

 

Rödbladig Hjälmböna ‘Ruby 
Moon’ 
Hjälmböna Rödbladig 
Böna Rödbladig Hjälm- 

Dolichos lablab  
Fabaceae

Rödbladig Hjälmböna ’Ruby Moon’ 
Dekorativ, snabbväxande slingerväxt 
med mörkt rödådrade blad. Rikligt med 
purpurröda, luktärtlika blommor och stora, 
�#*&'���-0)��!-ť��'%*-� ȅ -��'*(ѵ���'�.�
mot stör, spaljé eller liknande.

�-/)-�чшрп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig   

 

 

Turkisk Drakblomma 
‘Aratora’ 
 
Drakblomma Turkisk 

Dracocephalum moldavica  
Lamiaceae

Turkisk Drakblomma ’Aratora’ 
Enormt rikblommande sommarväxt. 
�*ȅ�)� Ѷ�1$*' //�'ÿ��'*((*-�$�0++-ü//��
klasar. Aromatiskt bladverk som kan 
användas till te. Passar för rabatt, ampel 
och låda. Bra dragväxt för fjärilar, humlor 
och bin.

�-/)-�чшпц� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  140 frö
  april-maj/

okt-nov
  10-40 dgr
  juni-aug
  45 cm
  Ettårig   
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Röd Solhatt ‘Feeling Pink’ 
Röd Rudbeckia 
Rudbeckia Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Feeling Pink’ 
Stora, klarrosa blommor med gyllengul 
mitt. Snabbväxande och härdig 
sensommarperenn som blommar rikligt 
redan första året. Kompakt växtsätt 
med friskt grönt bladverk för rabatter, 
samplanteringar och buketter.

�-/)-�хфсфф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Vit Solhatt ‘Feeling White’ 
 
Rudbeckia Vit 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Vit Solhatt ’Feeling White’ 
Stora, vita blommor med gyllengul mitt. 
Snabbväxande och härdig perenn som 
blommar rikligt redan första året. Kompakt 
växtsätt med friskt grönt bladverk för 
rabatter, samplanteringar och buketter.

�-/)-�хфсхр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Solhatt ‘Cheyenne Spirit’ 
Rudbeckia 
 

Echinacea x hybrida  
Asteraceae

Solhatt ’Cheyenne Spirit’ 
Flerårig rudbeckia som blommar redan 
första året. Blommor i rött, orange, 
gräddvitt, purpur och gult. Välgrenande 
växtsätt och rikblommande under lång tid. 
För rabatter och samplanteringar.

�-/)-�хцшф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  7 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Blå Snokört EKO
 EKO
 EKO

Echium plantagineum  
Boraginaceae

Blå Snokört 
Blåkudde. Täta småbuskar översållade av 
blå blommor. Lättodlad och snabbväxande 
för rabatter och blomlådor. Tålig på torra 
växtlägen. Bra dragväxt för bin och fjärilar.

�-/)-�чтфтп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Blå Snokört ‘Blue Bedder’ 
Blåkudde 
Snokört Blå 

Echium plantagineum  
Boraginaceae

Blå Snokört ’Blue Bedder’ 
Blåkudde. Mycket lättodlad och 
snabbväxande sommarblomma. Bildar 
kuddformade tuvor som översållas av blå 
blommor. Vävarväxt som passar utmärkt i 
samplanteringar i rabatter och blomlådor. 
Tål även torra växtlägen. Bra dragväxt för 
bin och fjärilar.

�-/)-�чтфт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Blå Snokört ‘White Bedder’ 
Blåkudde 
Snokört Blå 

Echium plantagineum  
Boraginaceae

Blå Snokört ’White Bedder’ 
Blåkudde. Mycket lättodlad och snabb-
växande sommarblomma. Bildar kudd-
formade tuvor som översållas av vita 
blommor. Vävarväxt som passar utmärkt i 
samplanteringar i rabatter och blomlådor. 
Tål även torra växtlägen. Bra dragväxt för 
bin och fjärilar.

�-/)-�чтфтт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Tofsblomster ‘Scarlet Magic’ 
 
 

Emilia coccinea  
Asteraceae

Tofsblomster ’Scarlet Magic’ 
�'�-ť��Ѷ�/ü/���*-./'$&��.(ÿ�'*((*-Ѷޕ� -��
på varje stjälk. Färgen och blomformen ger 
 //� Ȃ &/!0''/�$).'�"�$�.*((�--���// -�*�#�
buketter.

�-/)-�чтфф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Silverkärleksgräs 
 
Gräs Silverkärleks- 

Eragrostis elliottii  
Poaceae

Silverkärleksgräs 
�$-'$"/�1��& -/Ѷ��'ÿ"-ť)/�"-ü.�$�./*-�Ѷ�'0ȅ$"��
tuvor. Blommar på sensommaren med 
dekorativa, nickande vippax. Flerårigt gräs 
som även kan odlas som ettårigt i rabatt 
eller kruka. Utvecklas bäst på väldränerad 
jord och täcks vid övervintring.

�-/)-�хсрсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Teff 
Kärleksgräs 
Gräs Teff 

Eragrostis tef  
Poaceae

� Ȃ�
Kärleksgräs. Prydnadsgräs med sirliga, 
löst samman satta, glansiga, silvergröna 
vippor. Dekorativ i rabatt samt färska 
och torkade buketter. Världens minsta 
 sädesslag. Mals till glutenfritt mjöl. 
 Härstammar från 4000-1000 f.Kr.

�-/)-�чтфц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1200 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Ettårig   
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Rysk Martorn ‘Blue Glitter’ 
 
Martorn Rysk 

Eryngium planum  
Apiaceae

Rysk Martorn ’Blue Glitter’ 
Silverskimrande, runda, blå blommor med 
taggiga stödblad. Välgrenande växtsätt, 
läcker bakgrunds- eller centrumväxt i 
rabatter och mycket lång hållbarhet i 
�0& // -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året.

�-/)-�сррш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rysk Martorn ‘White Glitter’ 
 
Martorn Rysk 

Eryngium planum  
Apiaceae

Rysk Martorn ’White Glitter’ 
Silverskimrande, runda, vita blommor med 
taggiga stödblad. Välgrenande växtsätt, 
läcker bakgrunds- eller centrumväxt i 
rabatter och mycket lång hållbarhet i 
�0& // -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året.

�-/)-�хстсп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Sömntuta 
 
 

Eschscholzia californica  
Papaveraceae

Sömntuta 
Vackra, vallmolika blommor i en härlig 
blandning av klart lysande färger. Namnet 
kommer av att blommorna sluter sig 
framåt kvällen. Lättodlad sommarblomma 
!ť-�-���// -Ѷ�&�)/ -�*�#�'ÿ�*-ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ�
dekorativt bladverk.

�-/)-�чтхп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Sömntuta ‘Appleblossom 
Bush’ 
 
 

Eschscholzia californica  
Papaveraceae

Sömntuta ’Appleblossom Bush’ 
Dubbla, veckade, graciösa blommor i rosa, 
lax och cremegult i nostalgisk färgskala. 
��/&$''$��Ѷ/"$&$ޕ($�'��1 -&ѵ��'*((*-)��
sluter sig framåt kvällen.

�-/)-�чтхс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  45 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Sömntuta ‘Purple Gleam’ 
 
 

Eschscholzia californica  
Papaveraceae

Sömntuta ’Purple Gleam’ 
Graciösa klockblommor i ljuvt lavendel-
-*.�ѵ��$)ޕ$&$"/��'��1 -&ѵ�ü//*�'���*�#�
tacksam i rabatter, kanter och lådor. Blom-
morna sluter sig framåt kvällen.

�-/)-�чтхсп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Sömntuta ‘Red Chief’ 
 
 

Eschscholzia californica  
Papaveraceae

Sömntuta ’Red Chief’ 
Lysande scharlakansröda, skira 
klockblommor som sluter sig framåt 
&1ü'' )ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ��$''$&/��'��1 -&ѵ�
En färgklick för rabatter, kanter och 
stenpartier.

�-/)-�чтхр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Snötörel F1 ‘Glitz’ 
 
Törel Snö- 

Euphorbia graminea  
Euphorbiaceae

Snötörel F1 ’Glitz’ 
�&$-�Ѷ�1$/���'*((*-�$�(ü)"� -ѵ�0ȅ$"/Ѷ�
välgrenat växtsätt, perfekt som utfyllnad 
och vävarväxt i ampel- och lådplanteringar. 
Tålig och lättodlad.

�-/)-�чтхцп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  maj-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Broktörel ‘Kilimanjaro’ 
Snö på Berget 
Törel Brok- 

Euphorbia marginata  
Euphorbiaceae

Broktörel ’Kilimanjaro’ 
Snö på Berget. Dekorativ bladväxt med 
vackert vitbrokiga och gröna blad längs hela 
stjälken. Används som bladväxt i sommar-
rabatter, lådarrangemang och buketter.  
���Ѻ��ü3/.�ȅ )�&�)�" ��'' -"$.&��#0�Ҋ
reaktioner.

�-/)-�чтхц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  20-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Blåöga ‘Royal Dane White’ 
 
 

'ZCEWO�CHƓPG� 
Gentianaceae

Blåöga ’Royal Dane White’ 
Klotformade, tätt buskiga plantor täckta av 
rara, vita småblommor med klargult öga. 
Klassisk krukväxt och mormorsblomma för 
krukor i soliga lägen inom- eller utomhus 
under sommaren.

�-/)-�ррруч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  15 cm
  Ett-Flerårig
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Zuluaster ‘The Blues’ 
 
Aster Zulu- 

Felicia heterophylla  
Asteraceae

Zuluaster ’The Blues’ 
Mängder av förtjusande, himmelsblå 
kragblommor över ett nätt, kompakt 
bladverk. Utbredande växtsätt. Lättodlad 
för rabatt, kant och låda.

�-/)-�рф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  20-40 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Freesia ‘Royal Champion’ 
 
 

Freesia hybrida  
Iridaceae

Freesia ’Royal Champion’ 
�/*-�Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�ť++)��&'*�&�'*((*-�
i knippen på stadiga stjälkar. Fin 
färgblandning i blått, rosa, vitt och gult. 
Traditionell snittblomma. Odlas inomhus 
som krukväxt eller friplanteras utomhus. 
Bildar lökar som kan övervintras frostfritt.

�-/)-�рфт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-maj
  25-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Sommarkokardblomster 
‘Firewheels’ 
 
Kokardblomster Sommar- 

Gaillardia pulchella  
Asteraceae

Sommarkokardblomster ’Firewheels’ 
Ljust tegelröda, enkla blommor som 
 ȅ -#�)��ť1 -"ÿ-�$� )��)/$&/�-*./-ť��
ton. Rikblommande med höga, stadiga 
stjälkar över ett klargrönt bladverk. Mycket 
lättodlad och vacker i rabatt och bukett.

�-/)-�чтцрп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarkokardblomster 
‘Red Plume’ 
 
Kokardblomster Sommar- 

Gaillardia pulchella  
Asteraceae

Sommarkokardblomster ’Red Plume’ 
Täta, bollrunda, blodröda blommor i 
(ü)"� -ѵ��*(+�&/�1ü3/.ü//Ѷ�!ť-/-üȂ'$"�!ť-�
lådor och rabattkanter.

�-/)-�чтцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarljus ‘Cool Breeze’ 
 
 

Gaura lindheimeri  
Onagraceae

Sommarljus ’Cool Breeze’ 
Sirliga vippor av skira, 3,5 cm stora 
blommor i renaste vitt svävar över 
bladverket. Välgrenande och enhetligt 
växtsätt. Utsökt i krukor och rabatter, 
.ü-.&$'/� Ȃ &/!0''�1$��"-0++'�)/ -$)"ѵ

�-/)-�чшпус� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Sommarljus ‘Sparkle White’ 
 
 

Gaura lindheimeri  
Onagraceae

Sommarljus ’Sparkle White’ 
Skira, rosavita, 3,5 cm stora stjärnblommor 
i långa, graciösa vippor. Välgrenande 
och enhetligt växtsätt. Utsökt i krukor 
*�#�-���// -Ѷ�.ü-.&$'/� Ȃ &/!0''�1$��
grupplantering.

�-/)-�чшпур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Påfågelsblomster F1 ‘Big 
Kiss Yellow Flame’ 
 
 

Gazania hybrida  
Asteraceae

Påfågelsblomster  
F1 ’Big Kiss Yellow Flame’ 
Stora, solgula blommor med breda, 
tegelröda strimmor. Mörkgrönt, frodigt 
bladverk. Sluter sig vid mulet väder. 
Mycket vädertålig och rikblommande med 
kompakt växtsätt för krukor, lådor och 
rabatter.

�-/)-�чшпсп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Påfågelsblomster F1 ‘New 
Day Pink Shades’ 
 
 

Gazania hybrida  
Asteraceae

Påfågelsblomster  
F1 ’New Day Pink Shades’ 
Stora, lysande blommor i djuprosa toner 
med mörk innerring och gul mitt. Soläls-
kande sommarblomma som sluter sig vid 
mulet väder och öppnar sig som små solar 
när molnen drar bort. Vädertålig och rik-
blommande för krukor, lådor och rabatter.

�-/)-�чшпср� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Påfågelsblomster F1 ‘New 
Day White’ 
 
 

Gazania hybrida  
Asteraceae

Påfågelsblomster F1 ’New Day White’ 
Stora, lysande vita blommor med mörk 
innerring och gul mitt. Solälskande 
sommarblomma som sluter sig vid 
mulet väder och öppnar sig som små 
solar när molnen drar bort. Vädertålig 
och rikblommande för krukor, lådor och 
rabatter.

�-/)-�чшпсс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Ettårig   
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Påfågelsblomster ‘Sunshine’ 
 
 

Gazania splendens  
Asteraceae

Påfågelsblomster ’Sunshine’ 
Oliktecknade blommor, som små solar 
i rött, gult och orange. Blommorna är 
1ü� -/ÿ'$"��*�#�#ÿ'' -�.$"ޔ�)��ü1 )�$�(0' /�
väder. Blad med vithårig undersida. Odlas 
inom- eller utomhus i krukor och lådor.

�-/)-�рхс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Bukettgilia 
 
Gilia Bukett- 

Gilia tricolor  
Polemoniaceae

Bukettgilia 
�(ÿѶ�� �ÿ-�)� Ѷ��#*&'���*ȅ�)� �/-0(-
petblommor i lila och vitt med mörk mitt 
�-/(*&�(ޔ�$./ѵ��&$-��+'�)/*-�( ��!%ü� -'$&/�
bladverk. Bra dragväxt för fjärilar och pol-
linerande insekter. Fin kantväxt som även 
går bra att krukodla. Trivs bäst på väldräne-
rad växtplats. Torktålig och lättodlad.

�-/)-�чтцф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  3000 frö
  april-juni/

sep-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Hängverbena ‘Imagina-
tion’ 
Hängverbena Stor 
Verbena Stor Häng- 

Glandularia speciosa  
Verbenaceae

Stor Hängverbena ’Imagination’ 
Fantastisk, rikblommande sort som bjuder 
på hela ”vattenfall” av små, blåvioletta 
blommor. Passar utmärkt som låd- och 
-���//1ü3/�*�#�ü-�!ť-/-üȂ'$"�$��(+'�-ѵ

�-/)-�ччср� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsverbena 
 
Verbena Trädgårds- 

Glandularia x hybrida  
Verbenaceae

Trädgårdsverbena 
Traditionell art med buskigt växtsätt och 
��*ޕ)*'&�-�$��'�)��� �!ü-" -ѵ��/.ť&/�1ü3/�
för rabatter och blomlådor.

�-/)-�ччсп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsverbena ‘Quartz 
XP Burgundy Eye’ 
 
Verbena Trädgårds- 

Glandularia x hybrida  
Verbenaceae

Trädgårdsverbena  
’Quartz XP Burgundy Eye’ 
�/*-�Ѷ�/ü//�.�((�).�//����*ޕ)*'&�-�$�
djupt purpurrött med vitt öga över det 
mörkgröna bladverket. Utbredande 
växtsätt för rabatter, kanter och krukor.

�-/)-�ччршп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsverbena ‘Quartz 
XP Pink’ 
 
Verbena Trädgårds- 

Glandularia x hybrida  
Verbenaceae

Trädgårdsverbena ’Quartz XP Pink’ 
Stora, tätt sammansatta, klarrosa 
��*ޕ)*'&�-�ť1 -��'��1 -& /ѵ��/�- ��)� �
växtsätt med stor blomrikedom för krukor, 
lådor och rabatter.

�-/)-�чштур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsverbena ‘Quartz 
XP Red with Eye’ 
 
Verbena Trädgårds- 

Glandularia x hybrida  
Verbenaceae

Trädgårdsverbena  
’Quartz XP Red with Eye’ 
�/*-�Ѷ�/ü//�.�((�).�//����*ޕ)*'&�-�$�
glödande rött. Blommorna med rent vitt 
mittöga. Utbredande växtsätt för rabatter, 
kanter och krukor.

�-/)-�чшрц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsverbena ‘Quartz 
XP Silver’ 
 
Verbena Trädgårds- 

Glandularia x hybrida  
Verbenaceae

Trädgårdsverbena ’Quartz XP Silver’ 
�/*-�Ѷ�/ü//�.�((�).�//����*ޕ)*'&�-�
i en nostalgiskt silverrosa nyans över 
det mörkgröna bladverket, magisk i 
månskensrabatten. Utbredande växtsätt 
för rabatter, kanter och krukor.

�-/)-�ччршр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Ringkrage ‘Confetti’ 
 
 

Glebionis carinata  
Asteraceae

Ringkrage ’Confetti’ 
Regnbågsblandning med stor variation 
�1�/1ÿҊ�*�#�/- !ü-"�� ��'*((*-Ѷ�� ޕ� ./��
med mörk ring. Fin till buketter och 
sommarrabatter. Lättodlad.

�-/)-�чсфп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-juni
  10-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   
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Ringkrage ‘Dunetti’ 
 
 

Glebionis carinata  
Asteraceae

Ringkrage ’Dunetti’ 
Mycket variationsrik blandning av allt 
från enkla till mer eller mindre dubbla 
blommor. Färgskalan går från vitt till 
alla möjliga nyanser av rött, rosa och 
"0'/Ѷ�*ȅ�./�( �� )�(ť-&�-$)"ѵ�ü//*�'���
sommarfägring för rabatter och buketter.

�-/)-�чсфпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-juni
  10-15 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Kranskrage 
 
 

Glebionis coronaria  
Asteraceae

Kranskrage 
Dubbla kragblommor i solgult och 
cremevitt. Blandning av enfärgade och 
tvåfärgade i olika kombinationer. Fin till 
buketter och rabatter.

�-/)-�чсхп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-juni
  10-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Monarkballongbuske ‘Hairy 
Balls’ 
 
Ballongbuske Monark- 

Gomphocarpus physocarpa  
Asclepiadaceae

Monarkballongbuske ’Hairy Balls’ 
Ståtligt växtsätt med vackra, hängande, 
gräddvita blommor som följs av dekorativa, 
limegröna, ovala, taggiga fröhus 5-6 cm 
stora. Olivgrönt bladverk. Spännande växt 
för rabatt eller snittarrangemang.

�-/)-�чтшф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  125 cm
  Ettårig   

 

 

Klotamarant ‘Buddy’ 
 
Amarant Klot- 

Gomphrena globosa  
Amaranthaceae

Klotamarant ’Buddy’ 
Purpurfärgade, klotrunda blommor. Ludna, 
tjocka blad. Passar i krukor och blomlådor. 
Utmärkt för torkning.

�-/)-�рхч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-10 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Röd Guldamarant ‘Straw-
berry Fields’ 
Guldamarant Röd 
Amarant Röd Guld- 

Gomphrena haageana  
Amaranthaceae

Röd Guldamarant ’Strawberry Fields’ 
Smultronröda, kottlika, täta blommor. 
Bildar prydliga buskar under sommaren. 
För torkning, rabatt och snitt.

�-/)-�сртф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  5-10 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Vit Sommarslöja ‘Covent 
Garden’ 
 
Sommarslöja Vit 

Gypsophila elegans  
Caryophyllaceae

Vit Sommarslöja ’Covent Garden’ 
Ettårig brudslöja med vita, graciösa 
småblommor. Buskigt växtsätt. Perfekt i 
rabatter och buketter tillsammans med 
färgade blommor. Lättodlad.

�-/)-�чупп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1500 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Grusnejlika ‘Garden Bride’ 
Murslöja 
Nejlika Grus- 

Gypsophila muralis  
Caryophyllaceae

Grusnejlika ’Garden Bride’ 
Murslöja. Bedårande släkting till 
traditionell brudslöja. Graciösa skyar av 
skära blommor. Skirt bladverk. Underbar 
för amplar, lådor och krukor.

�-/)-�чупс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Jättesolros ‘Giganteus’ 
 
Solros Jätte- 

Helianthus annuus   
Asteraceae

�ü// .*'-*.�ҁ�$"�)/ 0.ҁ�
Gammaldags hög solros med stora, 
guldgula blommor. Passar som 
bakgrundsväxt i sommarrabatter.

�-/)-�чурф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  300 cm
  Ettårig   

 

 

Jättesolros ‘Kong’ 
 
Solros Jätte- 

Helianthus annuus   
Asteraceae

�ü// .*'-*.�ҁ�*)"ҁ�
Imponerande höjdare som kan bli över 
fyra meter hög. Stor, ljusgul, utstrålande 
/*++�'*((��( ��(ť-&�- �($//ѵ��ü- ȅ -�
�- ޕ�- ))*&�&*-/�- �.$�*./%ü'&�-�( ��
blommor, som en bukett.

�-/)-�чупш� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  10 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  420 cm
  Ettårig   
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Jättesolros ‘Titan’ 
 
Solros Jätte- 

Helianthus annuus   
Asteraceae

�ü// .*'-*.�ҁ�$/�)ҁ�
Mycket imponerande med solgula 
blommor med enorm mittdisk, upp till  
60 cm i diameter. Den mest storfröiga 
sorten för hemmaodling. Tävlingssort.

�-/)-�чуру� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  350 cm
  Ettårig   

 

 

Solros F1 ‘Copper Queen’ 
 
Solros Röd 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros F1 ’Copper Queen’ 
Hög. Stora, guldgula blommor med 
kopparröd toning in mot den mörka 
mitten, vilket ger en illusion av orange. 
Höga, stadiga plantor för rabatt och 
snittodling.

�-/)-�чусфс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Solros ‘La Torre’ EKO
 EKO
 EKO

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’La Torre’ 
Hög solros med mängder av något mindre 
blommor i blandade färger, alltifrån ljust 
"0'/�/$''�-ť//Ѷޕ� -��( ��-$)"/ �&)$)"ѵ��/�-&�Ѷ�
�(ޔ�+'�)/*-�!ť-�-���//�*�#�.)$//ѵ

�-/)-�чурпп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Solros ‘Valentine’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’Valentine’ 
Intressant, prisbelönad solros som grenar 
sig redan från basen. Många stora blommor 
på varje planta, ljust solgula med svart 
mitt. Fin rabatt- och snittsort.

�-/)-�чурп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Fylld Solros ‘Double 
Sunking’ 
 
Solros Fylld 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Fylld Solros ’Double Sunking’ 
Hög. Stora, täta, heldubbla, solgula 
blommor med limegrön mitt. Stadig och 
1ü'"- )��- ޕ�� )� �(��'*((*-�+ÿ�1�-% �
planta. Lång hållbarhet i buketter och 
rabatter.

�-/)-�чусчр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  180 cm
  Ettårig   

 

 

Fylld Solros ‘Teddy Bear’ 
 
Solros Fylld 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Fylld Solros ’Teddy Bear’ 
Stora, täta, dubbla klargula blommor på 
�( -"- ޕ)� �+'�)/*-ѵ���-% �+'�)/��" -�
�- ޕ��'*((*-�.*(�./ÿ-�.$"�(4�& /�'ü)" ѵ�
Utmärkt för rabatt, kruka och snitt.

�-/)-�чусч� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Dvärgsolros ‘Incredible’ 
 
Solros Dvärg- 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Dvärgsolros ’Incredible’ 
Fascinerande, låg solros med helstora, gula 
blommor på huvudstjälken och många 
mindre blommor på sidoskotten. Utmärkt 
för rabatter och krukor.

�-/)-�чусх� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Kruksolros F1 ‘Suntastic Yel-
low with Black Center’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Kruksolros  
F1 ’Suntastic Yellow with Black Center’ 
Klargula solrosor med mörk mitt, 
12-15 cm stora. Naturligt kompakt och 
rikblommande, upp till 20 blommor per 
planta. Pollenfri. Vår bästa solros för 
krukodling.

�-/)-�чуррр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Kruksolros ‘Pacino’ 
 
Solros Kruk- 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Kruksolros ’Pacino’ 
Minisort med enkla, solgula, mindre 
�'*((*-ѵ��' -"- )�)� �+'��- ޕ�� )�-*/(�
blommor. Bra för kanter, krukor och lådor.

�-/)-�чурр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  35 cm
  Ettårig   
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Solros ‘Hella’ EKO
 EKO
 EKO

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’Hella’ 
Småblommig, varmt apelsingul solros på 
stadiga, långa stjälkar. Mycket rikblom-
mande, välgrenande och robust. Fin 
bakgrundsväxt i rabatt och utsökt till snitt.

�-/)-�чурхр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Solros ‘Lemon Party’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’Lemon Party’ 
Ljust citrongula, halvstora blommor med 
mörkt guldgrön mitt. Rikblommande med 
buskiga, välgrenande plantor. Utmärkt 
bakgrundsväxt för rabatt och bukett.

�-/)-�чурпр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  10 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Solros ‘Paquito Mixture’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’Paquito Mixture’ 
Varmt guldgula, citrongula, röda och 
tvåfärgade blommor. Kompakt växtsätt 
med mängder av blommor på sidoskott ger 
��(0-�/(ޔ� �+'�)/*-ѵ��/(ü-&/�!ť-�&-0&*-Ѷ�
lådor och kanter.

�-/)-�чурсп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Solros ‘Waooh!’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’Waooh!’ 
Pyramidformat växtsätt med stora, djupt 
gröna blad. Guldgula blommor med 
mörk mitt kommer under hela säsongen. 
Halvhöga, stadiga plantor för rabatt eller 
häckplantering.

�-/)-�чурхп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Purpursolros F1 ‘Claret’ 
 
Solros Purpur- 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Purpursolros F1 ’Claret’ 
�/ÿ/'$"�.*'-*.�$ޔ�)�!ü-"1�-$�/$*)�!-ÿ)�-*./-ť//�
med gyllengul kant till djupt vinrött, alla 
( ��(ť-&�($//ѵ��Ȃ &/!0''���&"-0)�.Ҋ�*�#�
centrumväxt för snitt och rabatt.

�-/)-�чусур� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Röd Solros ‘Ms Mars’ 
 
Solros Röd 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Röd Solros ’Ms Mars’ 
Halvhög solros i nostalgisk färgkombina-
tion. Graciösa, citrongula blommor med 
�*1/�1$)-ť��-$)"�*�#�(ť-&�($//�$ޔ�)�&*)-
/-�./ѵ��ü'"- )��- ޕ�� )� �(��'*((*-�+ÿ�
varje planta. Fin till snitt, kruka eller rabatt.

�-/)-�чурхс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Röd Solros ‘Red Sun’ 
 
Solros Röd 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Röd Solros ’Red Sun’ 
Förtjusande sort med varierande röda 
nyanser. Mörk mitt med gulschatterad 
&�)/ѵ�� -��0.&$"�Ѷޔ�)��+'�)/*-�!ť-��ÿ� �
rabatt och snitt.

�-/)-�чусф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  160 cm
  Ettårig   

 

 

Solros ‘Ring Of Fire’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros ’Ring Of Fire’ 
Kontrastrik, tvåfärgad sort. Guldgula 
blommor med röd innerring. Vackra 
välgrenande plantor. Bra snittsort.

�-/)-�чурт� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Ettårig   

 

 

Solros F1 ‘Rio Carnival’ 
 
 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros F1 ’Rio Carnival’ 
Stora, gyllengula blommor med varmt 
kopparröd ring och stor, mörk mitt. 
Kompakta, täta och välgrenande, 
mellanhöga plantor. Fin i rabatt och krukor 
eller som låg häck. Utsökt till snitt.

�-/)-�чуртс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  10 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   
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Solros F1 ‘Shock-O-Lat’ 
 
Solros Röd 

Helianthus annuus   
Asteraceae

Solros F1 ’Shock-O-Lat’ 
Chokladbruna till roströda blommor med 
klargula kronbladsspetsar och mörk mitt. 
Hög solros för rabatt och snitt.

�-/)-�чусфр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  10 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Silversolros ‘Gold & Silver’ 
 
 

Helianthus argophyllus  
Asteraceae

Silversolros ’Gold & Silver’ 
Riktigt solgula, mindre skönheter med 
(ť-&��$.&ѵ��ü'"- )�)� �+'��- ޕ�� )�-*/(�
blommor på varje stjälk. Bladverket är 
iögonfallande med sina nästan silvriga, 
småludna blad. Annorlunda solros, vacker 
i sin skira enkelhet, särskilt i sommarens 
samplanteringar.

�-/)-�чуссп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Miniatyrsolros ‘Höst-
skönhet’ 
 
Solros Miniatyr- 

Helianthus debilis  
Asteraceae

Miniatyrsolros ’Höstskönhet’ 
Blandade hybrider. Halvhög med grenande 
växtsätt. Ca 7 cm stora blommor i brons, 
röda och gula nyanser. Utmärkt rabatt- och 
snittsort.

�-/)-�чусп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Miniatyrsolros ‘Italian 
White’ 
 
Solros Miniatyr- 

Helianthus debilis  
Asteraceae

Miniatyrsolros ’Italian White’ 
Elfenbensvita till cremegula blommor 
med gyllengul innerring och mörk mitt. 
�-��$ť.�Ѷޕ� -"- )�� �+'�)/*-�( ��
halvstora blommor under lång tid. Utsökt 
som bakgrunds- eller centrumväxt samt 
till snitt.

�-/)-�чусцп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  140 cm
  Ettårig   

 

 

Miniatyrsolros ‘Soluna 
Lemon’ 
 
Solros Miniatyr- 

Helianthus debilis  
Asteraceae

Miniatyrsolros ’Soluna Lemon’ 
En graciös solros med solgula, ca 8 cm 
stora blommor på kortare stjälkar, utsökta 
i blandade sommarbuketter. Buskiga, 
�( -"- ޕ� �+'�)/*-�.*(��'*((�-�-$&'$"/�
hela sommaren. Perfekt bakgrunds- eller 
centrumväxt i rabatter och lådor.

�-/)-�чусцс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  140 cm
  Ettårig   

 

 

Curryeternell 
Curryplanta 
Eternell Curry- 

Helichrysum italicum  
Asteraceae

Curryeternell 
Silvergrått, aromatiskt bladverk med en 
/4�'$"��0--4�*ȅѵ��)1ü)�.�!ť-�.(�&.ü//)$)"�
i ris- och grönsaksrätter. Odlas även 
som prydnadsväxt för det dekorativa, 
silverludna bladverket. Små, gyllengula 
blommor med blanka holkfjäll i täta 
samlingar.

�-/)-�ттхш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Rabatteternell ‘Silver Mist’ 
 
Eternell Rabatt- 

Helichrysum petiolare  
Asteraceae

Rabatteternell ’Silver Mist’ 
Dekorativ bladväxt med silvergröna 
småblad längs hela stjälken. Utbredande 
växtsätt för samplantering i ampel, 
låda och rabattkanter. Multipellets som 
förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чусш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Heliotrop ‘Marine’ 
 
 

Heliotropium arborescens  
Boraginaceae

Heliotrop ’Marine’ 
�)� -��-��*ȅ1ü3/�( ���'ÿ'$'�Ѷ�/ü/��
blomplymer. Kompakt växtsätt, utsökt för 
blomlådor och kanter. Odlas med fördel 
intill entrén eller uteplatsen.

�-/)-�рчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  15-40 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Blodhibiskus ‘Red Shield’ 
 
Hibiskus Blod- 

Hibiscus acetosella  
Malvaceae

Blodhibiskus ’Red Shield’ 
Skimrande, mörkt blodrött bladverk. 
Upprätt, buskigt växtsätt. Odlas normalt 
som ettårig och blommar sällan i vårt 
klimat.

�-/)-�чутс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-40 dgr
  sep-okt
  100 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -
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Prakthibiskus F1 ‘Honey-
moon Deep Red’ 
 
Hibiskus Prakt- 

Hibiscus moscheutos  
Malvaceae

Prakthibiskus  
F1 ’Honeymoon Deep Red’ 
Mycket imponerande med djupt vinröda 
jätteblommor, upp till 20 cm i diameter. 
Snabbväxande och värmetålig. Odlas 
i stora krukor på balkong, altan eller 
liknande i varmt, skyddat läge. Kan även 
krukodlas inomhus året runt.

�-/)-�рпршр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Balsamin 
 
 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin 
Kameliablommande. Gammal, traditionell 
krukväxt. Bildar spiror av dubbla blommor 
direkt på stammen mellan bladverket. 
Färgblandning.

�-/)-�ршф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Balsamin ‘Scarlet Favourite’ 
 
 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin ’Scarlet Favourite’ 
Gammal, engelsk mormorsblomma 
med täta, heldubbla blommor i lysande 
körsbärsrött. Blommorna kommer vid 
bladfästena längs stjälken. Stadigt växtsätt 
för kruka och rabatt.

�-/)-�чуус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Balsamin ‘Topknot’ 
 
 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin ’Topknot’ 
Bildar små buskar med 100 % dubbla, 
roslika blommor i stora mängder. Färg-
blandning i rosa, rött, violett och vitt. För 
krukor, lådor och rabatter.

�-/)-�ршх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Balsamin ‘White’ 
 
 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin ’White’ 
Traditionell mormorsblomma med 
täta, heldubbla blommor i renaste vitt. 
Blommorna kommer i bladvecken längs 
hela stjälken. Stadigt växtsätt för krukor, 
lådor och rabatter.

�-/)-�чуусп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Blomsterbuskbalsamin ‘Tom 
Thumb’ 
 
Balsamin Blomsterbusk- 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin ’Tom Thumb’ 
Blomsterbuskbalsamin. Traditionell 
mormors blomma med stora, dubbla 
blommor i vitt och olika röda nyanser. Fint, 
kompakt växtsätt för krukor, lådor och 
rabatter. Mycket lättodlad.

�-/)-�ршш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Lyckliga Lotta F1 New 
Guinea ‘Divine’ 
 
 

Impatiens hawkeri  
Balsaminaceae

Lyckliga Lotta F1 New Guinea ’Divine’ 
Ger mycket välväxta plantor. Blommor med 
överlappande kronblad i rött, rosa, purpur 
och vitt. Långsträckta blad. Lämplig för all 
slags kruk- och lådodling.

�-/)-�срх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa F1 ‘Athena Coral 
Pink’ 
Rosenlisa 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Athena Coral Pink’ 
Rosenlisa. Stora, dubbla blommor i intensivt 
korallrosa med ljusare schattering. Mörk-
grönt bladverk. Kompakt och välgrenande 
växtsätt för amplar, lådor och friplantering.

�-/)-�чуутр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa F1 ‘Athena Mix’ 
Rosenlisa 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Athena Mix’ 
Rosenlisa. Dubbla blommor, som små rosor, 
4 cm stora. Färgblandning i äppelblom, 
rött, orange och violett, även två färgade 
$)"ÿ-ѵ��4���$�(ޔ�/ &(+'�-Ѷ��'*('ÿ�*-�*�#�
liknande.

�-/)-�срч� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  30 cm
  Ettårig   
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Flitiga Lisa F1 ‘Impreza 
Blue Pearl’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Impreza Blue Pearl’ 
Traditionell sommarblomma för 
halvskuggigt läge. Mycket rikblommande 
med stora, lavendelrosa blommor över det 
friskt gröna bladverket. Fylligt, kompakt 
och välgrenande växtsätt, utmärkt för 
amplar, krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рсптп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa F1 ‘Impreza 
Cherry Splash’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Impreza Cherry Splash’ 
Traditionell sommarblomma för 
halvskuggigt läge. Mycket rikblommande 
med stora, vita, lätt rodnande blommor 
med körsbärsrött öga över det friskt 
gröna bladverket. Fylligt, kompakt och 
välgrenande växtsätt, utmärkt för amplar, 
krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рспуп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa F1 ‘Impreza 
White’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Impreza White’ 
Traditionell sommarblomma för 
halvskuggigt läge. Mycket rikblommande 
med stora, snövita blommor över det friskt 
gröna bladverket. Fylligt, kompakt och 
välgrenande växtsätt, utmärkt för amplar, 
krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рспрп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa F1 ‘Lollipop 
Cherry Thriller’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Lollipop Cherry Thriller’ 
Dramatisk färgblandning i en glödande 
färgskala från orange till rött med snövita 
�'*((*-�.*(�'4ȅ -�!-�(�!ü-" -)�ѵ�
Tacksam sommarblomma för halvskuggigt 
läge. Lång blomtid. Fylligt, kompakt och 
välgrenande växtsätt, utmärkt för amplar, 
krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рспфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa F1 ‘Star Balance’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa F1 ’Star Balance’ 
Mycket rikblommande, variationsrik 
blandning i rött, rosa, orange och lila, 
)��/. ޕ� � ��1$/Ѷ�!-�(/-ü��)� �./%ü-)�ѵ�
Tacksam sommarblomma för halvskuggigt 
läge. Lång blomtid. Fylligt, kompakt och 
välgrenande växtsätt, utmärkt för amplar, 
krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рспфп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Flitiga Lisa ‘Sultani’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa ’Sultani’ 
�-��$/$*) ''Ѷ�"�((�'���"$/$ޕ�."�'$.��$�
blandade färger. Bildar större, stadiga 
plantor som kan övervintras frostfritt. För 
krukor, blomlådor och friplantering. Rensas 
regelbundet för längre blomning.

�-/)-�спп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

(NKVKIC�.KUC�(��Ũ5WRGT�'NƓP�
XP Red’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

�'$/$"��$.���р�ҁ�0+ -��'ޔ)����� �ҁ�
Traditionell sommarblomma för 
halvskuggigt läge. Mycket rikblommande 
med stora, klarröda blommor över det 
friskt gröna bladverket. Fylligt, kompakt 
och välgrenande växtsätt, utmärkt för 
amplar, krukor, lådor och friplantering.

�-/)-�рспср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Månvinda 
Vit Månblomma 
Vinda Mån- 

Ipomoea alba  
Convolvulaceae

Månvinda 
Vit Månblomma. Ipomoeafamiljens Nattens 
�-*//)$)"ѵ��/*-�'*((�)� Ѷ�1ü'�*ȅ�)� �
sevärdhet i elfenbensvit färg. Odlas i krukor 
mot spaljé eller liknande.

�-/)-�стп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  6 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Spanska Flaggan ‘Exotic 
Love’ 
 
 

Ipomoea lobata  
Convolvulaceae

Spanska Flaggan ’Exotic Love’ 
Omtyckt slingerväxt med ovanliga röda och 
gula blommor i långa rader. Trivs i kruka 
på balkong, altan m.m. Kan även odlas 
inomhus.

�-/)-�сшп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig   

 

 



138  |  Ettåriga blomsterväxter

Dubbel Kejsarvinda ‘Sunrise 
Serenade’ Kulturarv
Kejsarvinda Dubbel 
Kulturarv
Vinda Dubbel Kejsar- Kul-
turarv

Ipomoea nil  
Convolvulaceae

Dubbel Kejsarvinda ’Sunrise Serenade’ 
Från 1800-talet. Neonröda, heldubbla 
blommor med vit mitt. Enormt 
rikblommande för spaljé, staket och 
liknande.

�-/)-�чуфу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-okt
  225 cm
  Ettårig   

 

 

Kejsarvinda ‘Giant Rose 
Edge’ 
 
Vinda Kejsar- 

Ipomoea nil  
Convolvulaceae

Kejsarvinda ’Giant Rose Edge’ 
Mycket stora blommor i intensivt cerise 
med vit kantbård. Buskigt växtsätt vid 
odling utan stöd. Bra även i spaljé. Tidig, 
särskilt anpassad för nordiskt klimat. Odlas 
i rabatt, kruka eller ampel.

�-/)-�чуфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Kejsarvinda ‘Scarlet O’Hara’ 
Solblomsranka 
Vinda Kejsar- 

Ipomoea nil  
Convolvulaceae

Kejsarvinda ’Scarlet O’Hara’ 
Solblomsranka. Storblommande. Vackert 
vinröda blommor. Slingerväxt för krukor 
och lådor. Odlas mot spaljé eller liknande.

�-/)-�сту� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Purpurvinda 
 
Vinda Purpur- 

Ipomoea purpurea  
Convolvulaceae

Purpurvinda 
Gammaldags, omtyckt slingerväxt i 
�."-ü!- ޕ'�)�)$)"ѵ��ť-�-���// -� '' -�'ÿ�*-ѵ�
Odlas i spaljé, mot vägg eller liknande.

�-/)-�чуфп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Purpurvinda ‘Carnevale di 
Venezia’ 
 
Vinda Purpur- 

Ipomoea purpurea  
Convolvulaceae

Purpurvinda ’Carnevale di Venezia’ 
Fantasifullt tecknade stora blommor, vita 
med ceriserosa och purpurblå strimmor i 
varierande kombinationer. Klängväxt som 
ger nya blommor varje dag under lång tid.

�-/)-�чуфх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  170 cm
  Ettårig   

 

 

Purpurvinda ‘Dolce Vita’ 
 
Vinda Purpur- 

Ipomoea purpurea  
Convolvulaceae

Purpurvinda ’Dolce Vita’ 
Välkänd sommarblomma med stora, vita 
trumpetblommor med rosa svalg och ett 
vackert, fylligt bladverk. Lättodlad och 
rikblommande under hela sommaren. 
Slingerväxt som trivs bra i krukor och lådor, 
gärna mot spaljé eller staket.

�-/)-�чуфсф� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Purpurvinda ‘Knowlian’s 
Black’ 
 
Vinda Purpur- 

Ipomoea purpurea  
Convolvulaceae

Purpurvinda ’Knowlian’s Black’ 
Stora, djupt violetta blommor med 
magentaröd lyster och lysande, vitt 
svalg. Tacksam och rikblommande 
sommarblomma för kruka, balkong och 
frilandsspaljé m.m.

�-/)-�чуфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Blomman för Dagen ‘Flying 
Saucers’ 
Solblomsranka 
 

Ipomoea tricolor  
Convolvulaceae

Blomman för Dagen ’Flying Saucers’ 
Solblomsranka. Storblommande, vit 
med blå ådring och gul mitt. Slingerväxt 
för krukor och lådor. Odlas i spaljé eller 
liknande.

�-/)-�стс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Blomman för Dagen ‘Heav-
enly Blue’ 
Solblomsranka 
 

Ipomoea tricolor  
Convolvulaceae

Blomman för Dagen ’Heavenly Blue’ 
Solblomsranka. Storblommande med 
himmels blå blommor. Slingerväxt för 
krukor och lådor. Odlas i spaljé eller 
liknande.

�-/)-�стт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   
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Blomman för Dagen ‘Pearly 
Gates’ 
Solblomsranka 
Guldipomoea 

Ipomoea tricolor  
Convolvulaceae

Blomman för Dagen ’Pearly Gates’ 
Storblommande slingerväxt med stora 
gräddvita blommor. Odlas i krukor eller 
lådor mot spaljé eller liknande.

�-/)-�стф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Kardinalstjärnvinda 
 
Vinda Kardinalstjärn- 

+RQOQGC�Z�OWNVKƓFC� 
Convolvulaceae

Kardinalstjärnvinda 
Trumpetformade, rosaröda blommor med 
1$/"0'/�.1�'"ѵ��&$-�Ѷ��%0+/�#��&$ޕ�(� ��'��ѵ�
Mycket rikblommande för krukor och lådor. 
Odlas i spaljé eller liknande.

�-/)-�ссш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-aug
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Höblomster ‘Purple Lady’ 
 
 

Iresine herbstii  
Amaranthaceae

Höblomster ’Purple Lady’ 
Mattbildande, mycket låg och kompakt 
marktäckare med vinröda blad och stjälkar. 
Utsökt bladväxt som berikar i rabatter och 
samplanteringar men även i krukor och 
amplar. Ranklängd upp till 60 cm.

�-/)-�чпупс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  6 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  maj-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Leopardblomma ‘Freckle 
Face’ 
 
 

Iris domestica  
Iridaceae

Leopardblomma ’Freckle Face’ 
Glödande orange med dekorativa röda 
�üޕ&�-ѵ���.�$) -�)� ��'*((*-�.*(�1-$� -�
sig som en korkskruv när de blommat 
ut. Svärdformade blad i solfjäderform. 
Ett riktigt blickfång i den soliga rabatten. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпцсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars
  20-60 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Ampelsäv ‘Fibre Optics’ 
 
Gräs Ampelsäv 

Isolepis cernua  
Cyperaceae

Ampelsäv ’Fibre Optics’ 
Lågväxande prydnadsgräs med smala strån 
i fontänformade tuvor som avslutas med 
en liten, vit blomma i toppen. Fascinerande 
och lättodlad, i krukor, samplanteringar 
eller som terrarieväxt. Multipellets som 
förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чуфшп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Flaskkurbits 
Kalebasspumpa 
Kurbits Flask- 

Lagenaria siceraria  
Cucurbitaceae

Flaskkurbits 
��' ��..+0(+�ѵ��'$)" -1ü3/Ѷ�1��ޕ�.-.&'$&��
mogna frukter torkas till olika praktiska 
ändamål och dekorationer. Frukterna 
är ätliga och kan målas för dekoration. 
Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�сршу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  7 frö
  mars-maj
  15-30 dgr
  aug-okt
  Ettårig   

 

 

Flaskkurbits 
Kalebasspumpa 
Kurbits Flask- 

Lagenaria siceraria  
Cucurbitaceae

Flaskkurbits 
Kalebasspumpa. Fröblandning som ger 
*'$&!*-(�� �!-0&/ -Ѷ�.*(� ȅ -�/*-&)$)"�
används till skålar, krukor m.m. Kan målas. 
Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�сршф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  mars-maj
  15-30 dgr
  aug-okt
  Ettårig   

 

 

Flaskkurbits ‘Swan’ 
Svanhalspumpa 
 

Lagenaria siceraria  
Cucurbitaceae

Flaskkurbits ’Swan’ 
Svanhalspumpa. Märkliga, frukter med 
lång hals, 40-50 cm långa. Mörkgröna 
( ��'%0.��üޕ�&�-ѵ��/*-Ѷ�-0)��0)� -� '�
som används till höstdekoration och kan 
(ÿ'�.� ȅ -�/*-&)$)"ѵ��/*-�Ѷ�1$/���'*((*-ѵ�
Ranklängd 2-3 m.

�-/)-�стсш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  9 frö
  feb-april
  15-30 dgr
  aug-okt
  Ettårig   

 

 

Harsvans 
 
Gräs Harsvans 

Lagurus ovatus  
Poaceae

Harsvans 
Omtyckt prydnadsgräs med ulliga, 
gulgröna svansar. Passar utmärkt i torkade 
buketter och andra arrangemang.

�-/)-�сспп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig   
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Harsvans ‘Bunny Tails’ 
 
Gräs Harsvans 

Lagurus ovatus  
Poaceae

Harsvans ’Bunny Tails’ 
Kompakta tuvor med bedårande små, vita 
vippor i mängder över bladverket. Mycket 
användbar i rabatter och krukor. Vipporna 
kan torkas till arrangemang.

�-/)-�чухф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenvial ‘White Pearl’ 
 
Vial Rosen- 

Lathyrus latifolius  
Fabaceae

Rosenvial ’White Pearl’ 
Flerårig ärtväxt med pärlemorvita 
�'*((*-ѵ��$&�'*((��- ޕ�� )� �(�
blommor på varje stjälk. Slingrande 
växtsätt för spaljé, murar och liknande. 
� - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хтур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

sep-nov
  10-40 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Luktärt EKO
 EKO
 EKO

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt 
�-��$/$*) ''Ѷ�1ü'�*ȅ�)� �.'$)" -1ü3/�!ť-�
spaljé och liknande. Praktfärgblandning.

�-/)-�чуцпр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘America’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’America’ 
Från 1896. Klart crimsonröda blommor 
med vita strimmor. Mängdblommande och 
1ü'�*ȅ�)� ѵ

�-/)-�чучу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Black Knight’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Black Knight’ 
Från 1898. Mörkt kastanjeröd med 
svart lyster, den mörkaste av dem alla. 
�ü)"��'*((�)� �*�#�1ü'�*ȅ�)� ѵ

�-/)-�чучц� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  225 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Erewhon’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Erewhon’ 
Sällsynt luktärt med tvåfärgade blommor 
i ljust purpurblått med pastellrosa segel. 
�/.ť&/�1ü'�*ȅ�!ť-�&-0&��*�#�-���//ѵ

�-/)-�чучтр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Franciscus Cupani’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Franciscus Cupani’ 
Siciliansk Vildluktärt. Från 1699. Översållas 
av halvstora blommor i violett och purpur 
( ��!0''&*('$"/�0)� -��-��*ȅѵ��)./�&��
avvikande kan förekomma.

�-/)-�чучт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  75-125 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Jet Set Mixed’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

0&/ü-/�ҁ� /�� /��$3 �ҁ�
Buskluktärt. Storblommande, mycket 
1ü'�*ȅ�)� �*�#�1�-$�/$*).-$&�!ü-"�'�)�-
ning. Bildar halvhöga buskar. Ett utmärkt 
alternativ för balkonger och altaner. 
Stadiga stjälkar för snitt.

�-/)-�чучпф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Mammoth’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Mammoth’ 
Storblommande luktärt i färgblandning. 
�4�& /�1ü'�*ȅ�)� �*�#�'ÿ)"./%ü'&$"Ѷ�
särskilt bra i buketter.

�-/)-�чуцф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   
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Luktärt ‘Mollie Rilestone’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Mollie Rilestone’ 
Flerfaldigt prisbelönad luktärt. Ljust 
cremegula blommor med rosa schattering 
på vågiga kronbladskanter. Intensivt 
1ü'�*ȅ�)� ѵ��)./�&���11$&�)� �&�)�
förekomma.

�-/)-�чуцх� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  15 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Mrs. Collier’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

0&/ü-/�ҁ�-.ѵ��*''$ -ҁ�
Från 1907. Cremevita till milt pastellgula 
blommor med intensiv, tilldragande 
#*)0)".�*ȅѵ��ü)"��'*((�)� ѵ

�-/)-�чучф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Ocean Foam’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Ocean Foam’ 
Dramatisk blandning i havsblått, 
lavendelblått och frostiga, vita toner. Stora, 
$)/ ).$1/�1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�+ÿ�./��$"��
stjälkar.

�-/)-�чухш� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Old Spice Annie 
Gilroy’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Old Spice Annie Gilroy’ 
�-ÿ)�ршпцѵ��ü'�*ȅ�)� �� -$. -*.�Ѷ�.&$-��
�'*((*-�$�./*-�(ü)"�ѵ�� & '.&$ȅ .-*(�)/$&�
för kruka och rabatt.

�-/)-�чуцшр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Old Spice Flora 
Norton’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Old Spice Flora Norton’ 
�-ÿ)�ршпуѵ��ü'�*ȅ�)� �( ��&'�-�'ÿѶ�.&$-��
�'*((*-�$�./*-�(ü)"�ѵ�� & '.&$ȅ .-*(�)/$&�
för kruka och rabatt.

�-/)-�чуцср� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Old Spice Henry 
Eckford’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Old Spice Henry Eckford’ 
�-ÿ)�ршпуѵ��ü'�*ȅ�)� �( ��1�-(/�*-�)" Ҋ
-ť����'*((*-�$�./*-�(ü)"�ѵ�� & '.&$ȅ .Ҋ
romantik för kruka och rabatt.

�-/)-�чуцчр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Old Spice Janet 
Scott’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

0&/ü-/�ҁ�'���+$� ���) /���*//ҁ�
�-ÿ)�ршптѵ��ü'�*ȅ�)� �( ��($'/�
pastellrosa, skira blommor i stor mängd. 
� & '.&$ȅ .-*(�)/$&�!ť-�&-0&��*�#�-���//ѵ

�-/)-�чуцхр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Old Spice Lady 
Grisel Hamilton’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Old Spice Lady Grisel Hamilton’ 
�-ÿ)�рчшшѵ��ü'�*ȅ�)� �'�1 )� ''$'�Ѷ�
skira blommor i stor mängd. 
� & '.&$ȅ .-*(�)/$&�!ť-�&-0&��*�#�-���//ѵ

�-/)-�чуцур� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Old Spice Miss 
Willmott’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Old Spice Miss Willmott’ 
�-ÿ)�ршппѵ��ü'�*ȅ�)� Ѷ�.&$-���'*((*-Ѷ�
mörkrosa med ådrat, korallrosa segel. 
� & '.&$ȅ .-*(�)/$&�!ť-�&-0&��*�#�-���//ѵ

�-/)-�чуцхс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   
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Luktärt ‘Old Spice Painted 
Lady’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Old Spice Painted Lady’ 
�-ÿ)�рцтрѵ��ü'�*ȅ�)� ��'*((*-Ѷ�- )/�1$/��
med hallonrosa segel. Enstaka avvikande 
&�)�!ť- &*((�ѵ�� & '.&$ȅ .-*(�)/$&�!ť-�
kruka och rabatt.

�-/)-�чучур� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Pulsar’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Pulsar’ 
Vita blommor med blåviolett schattering 
*�#�1ÿ"$"/�. " 'ѵ��4�& /�1ü'�*ȅ�)� �*�#�
långstjälkig, särskilt bra i buketter.

�-/)-�чуцс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Queen Alexandria’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Queen Alexandria’ 
Från 1903. Engelsk juvel med mängder 
�1�./*-�Ѷ�1�-(/�&�-($)-ť��Ѷ�1ü'�*ȅ�)� �
blommor.

�-/)-�чуцч� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Royal’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Royal’ 
Storblommande, traditionell luktärt 
$�+-�&/!ü-"�'�)�)$)"ѵ��ü'�*ȅ�)� �
slingerväxt för spaljé och liknande.

�-/)-�чуцп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  35 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Royal Navy Dark 
Blue’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Royal Navy Dark Blue’ 
�%0+/�($�)�//.�'ÿѵ��4�& /�1ü'�*ȅ�)� �*�#�
långstjälkig, särskilt bra i buketter.

�-/)-�чуцу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  225 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Spencer An-
niversary’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Spencer Anniversary’ 
Gräddvita blommor med vackert 
rosaschatterade, krusade kronbladskanter. 
�ü'�*ȅ�)� �( ��'ÿ)"��./%ü'&�-Ѷ�0/(ü-&/�/$''�
snitt. Odlas i spaljé och liknande.

�-/)-�чуцхп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Spencer Arthur 
Hellyer’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Spencer Arthur Hellyer’ 
Finstämda nyanser av ljusa toner från 
näst intill snövitt till ljust lavendelrosa. 
�$&�'*((�)� �*�#�1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�
på långa stjälkar, utmärkt för buketter. 
Enstaka avvikande kan förekomma. För 
spaljé och liknande.

�-/)-�чучфу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Spencer Swan Lake’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Spencer Swan Lake’ 
Gräddvita blomknoppar som slår ut i 
bländande svandunsvitt. Rikblommande 
*�#�1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�+ÿ�'ÿ)"��./%ü'&�-Ѷ�
utmärkt för buketter. Enstaka avvikande 
kan förekomma. För spaljé och liknande.

�-/)-�чучфт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Ettårig   

 

 

Luktärt ‘Spencer Wiltshire 
Ripple’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Spencer Wiltshire Ripple’ 
�$/.�#�// -�� ���)ޔ�� �(-*))*'�./-$((*-�
från mörkt vinrött till djupt chokladbrunt. 
Enstaka avvikande kan förekomma. 
�$&�'*((�)� �*�#�1ü'�*ȅ�)� ѵ

�-/)-�чучус� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Ettårig   
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Luktärt ‘Streamer’ 
 
 

Lathyrus odoratus  
Fabaceae

Luktärt ’Streamer’ 
Vita blommor med strimmor i blått, 
choklad, lavendel, orange, rosa, purpur och 
-ť//ѵ��*)/-�./-$&�*�#�1ü'�*ȅ�)� ѵ

�-/)-�чуцфр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Dvärgluktärt ‘Cupid Pink’ 
 
Luktärt Dvärg- 

Lathyrus odoratus var. nanellus  
Fabaceae

Dvärgluktärt ’Cupid Pink’ 
�ü'�*ȅ�)� Ѷ�+�./ ''-*.���'*((*-�( ��1$/�
kantbård. Täta, kompakta buskar, behöver 
ej stödjas. För amplar, krukor och kanter.

�-/)-�чучс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Dvärgluktärt ‘Patio Mixed’ 
 
Luktärt Dvärg- 

Lathyrus odoratus var. nanellus  
Fabaceae

Dvärgluktärt ’Patio Mixed’ 
	�'1#ť"�'0&/ü-/�$ޕ� -!ü-".�'�)�)$)"ѵ�
�ü)"� -��1�1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�$�-ť//Ѷ�
rosa, blått och vitt. Täta, kompakta buskar, 
behöver ej stödjas. Utmärkt för krukor, 
kanter och rabattplanteringar.

�-/)-�чучпс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Dvärgluktärt ‘Villa Roma 
Mix’ 
 
Luktärt Dvärg- 

Lathyrus odoratus var. nanellus  
Fabaceae

Dvärgluktärt ’Villa Roma Mix’ 
Storblommande, lågväxande luktärt i 
variationsrik färgblandning med en- och 
/1ÿ!ü-"�� Ѷ��*ȅ�)� ��'*((*-�$�*'$&��/*) -�
av rött, rosa, vitt och blått. Täta, kompakta 
buskar, utmärkt för krukor, kanter och 
rabattplanteringar.

�-/)-�чучпт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Dvärgluktärt ‘Villa Roma 
Scarlet’ 
 
Luktärt Dvärg- 

Lathyrus odoratus var. nanellus  
Fabaceae

Dvärgluktärt ’Villa Roma Scarlet’ 
�ü'�*ȅ�)� �*�#�(4�& /��'*(1$''$"�$�
 )� Ȃ &/!0''�.�#�-'�&�).-ť��)4�).ѵ�
Tidigblommande med ett buskigt, 
kompakt växtsätt, utsökt för amplar, lådor 
och kanter.

�-/)-�чуцц� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Plattvial ‘Azureus’ 
 
 

Lathyrus sativus  
Fabaceae

Plattvial ’Azureus’ 
Bedårande art med ljust gentianablå 
blommor. För krukor, blomlådor, rabatter 
m.m.

�-/)-�чучх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarlavendel ‘Spanish 
Eyes’ 
 
Lavendel Sommar- 

.CXCPFWNC�OWNVKƓFC� 
Lamiaceae

Sommarlavendel ’Spanish Eyes’ 
Ettårig lavendel med ljust violettblå 
�'*((*-�*��Ѷ�.$'1 -"-ÿ//Ѷ/"$&$ޕ(ޔ�#
�-*(�/$.&/��'��1 -&ѵ��4��-�$�(ޔ�/ &��// -�
och krukor, gärna i samplanteringar eller i 
kruka vid entrén. Bra dragväxt för fjärilar.

�-/)-�трсч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Skärmlavendel ‘Bandera 
Purple’ 
 
Lavendel Skärm- 

Lavandula stoechas  
Lamiaceae

Skärmlavendel ’Bandera Purple’ 
Mörkt purpurblå spiror med ljusare 
purpurlila vingar över det aromatiska 
bladverket. Mycket kompakta och 
välgrenande plantor. Snabbväxande 
lavendel som blommar redan första året. 
�ü'�*ȅ�!ť-�&-0&*-Ѷ�'ÿ�*-�*�#�-���// -ѵ

�-/)-�чшфтп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Sommarlejonöra ‘Shrimp 
Cocktail’ 
 
Lejonöra Sommar- 

Leonotis nepetifolia  
Lamiaceae

Sommarlejonöra ’Shrimp Cocktail’ 
Kransar av ljust laxaprikosa, mjukt 
'0�)����- ޕ�$�-*))*'� /�" ѵ��-�&/!0''�
centrum- och bakgrundsväxt för 
sommarplanteringar i lådor och rabatt. 
Fröhusen blir stora, runda, taggiga bollar 
�- ޕ�$� /�" �*�#�ü-�(4�& /�� &*-�/$1��$�
buketter och arrangemang.

�-/)-�чштх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Ettårig   

 

 



144  |  Ettåriga blomsterväxter

Sibirisk Hjärtstilla 
 
Hjärtstilla Sibirisk 

Leonurus sibiricus  
Lamiaceae

Sibirisk Hjärtstilla 
Kinesisk Hjärtstilla. Imponerande växt med 
höga spiror av skarpt rosa blomkransar 
�- ޕ�$� /�" ѵ��Ȃ &/$1��-�"1ü3/�.*(�
uppskattas av både bin och fjärilar.

�-/)-�турш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  130 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Jätteprästkrage F1 ‘Ma-
donna’ 
 
 

Leucanthemum x superbum  
Asteraceae

�ü// +-ü./&-�" ��р�ҁ���*))�ҁ�
Stora, enkla jungfruligt vita blommor med 
klargul mitt. Låga, täta och välgrenande 
plantor med mycket generös blomning. 
Strålande vacker i krukor, rabattkanter och 
grupplanteringar. Blommar första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хрурп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Broklewisia ‘Elise’ 
 
Lewisia Brok- 

Lewisia cotyledon  
Portulacaceae

Broklewisia ’Elise’ 
�'*((�-�уҊф�(ÿ)�� -� ȅ -�.ÿ��ѵ��ť-�
stenparti, rabatt och lådor. Praktfulla 
nyanser av rosa, lax, orange, vitt och gult 
med teckning i kontrasterande färger. 
Suckulent bladverk. Torktålig, passar även 
för vertical gardening.

�-/)-�чшуч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-sep
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Lewisia ‘Little Snowberry’ 
 
 

Lewisia longipetala  
Portulacaceae

Lewisia ’Little Snowberry’ 
Näpna, stjärnformade, vita blommor på 
upprätta stjälkar över den täta, köttiga 
bladrosetten. En rar suckulent för stenparti, 
grusplantering och andra väldränerade 
växtlägen. Mycket torktålig och trivs bra 
även i krukor. Blommar första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хтфпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Risp 
 
 

Limonium sinuatum  
Plumbaginaceae

Risp 
�ü//��0��'����&."-)�!üޔ�$�-*()*''��
+ÿ�#ť"��./%ü'&�-Ѷ�(4��(ޔ�/ &�$�/*-&�� �
buketter och arrangemang.

�-/)-�стцп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Risp ‘Heavenly Blue’ 
 
 

Limonium sinuatum  
Plumbaginaceae

Risp ’Heavenly Blue’ 
Tätt dubbla, intensivt himmelsblå blommor 
+ÿ�#ť"��./%ü'&�-Ѷ�(4��(ޔ�/ &�$�!ü-.&�� '' -�
torkade buketter och arrangemang.

�-/)-�стхц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Risp ‘Iceberg’ 
 
 

Limonium sinuatum  
Plumbaginaceae

Risp ’Iceberg’ 
Tätt dubbla, rent vita blommor på höga 
./%ü'&�-Ѷ�(4��(ޔ�/ &�$�!ü-.&�� '' -�/*-&�� �
buketter och arrangemang.

�-/)-�стцу� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Risp ‘Midnight Blue’ 
 
 

Limonium sinuatum  
Plumbaginaceae

Risp ’Midnight Blue’ 
Tätt dubbla, djupt mörkblå blommor på 
#ť"��./%ü'&�-Ѷ�(4��(ޔ�/ &�$�!ü-.&�� '' -�
torkade buketter och arrangemang.

�-/)-�стцр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Risp ‘QIS Soft Pastel Shades’ 
 
 

Limonium sinuatum  
Plumbaginaceae

�$.+�ҁ�
���*ȅ���./ '��#�� .ҁ�
Fint sammansatt blandning av enbart 
härliga, mjuka, gammaldags pastellfärger. 
Extra täta, dubbla blommor på höga 
stjälkar. Rekommenderas för snittodling, 
�&-*/�$�( �ü1(ޔ� ��0& // -�*�#�
arrangemang.

�-/)-�счпф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   
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Brokgilia ‘Confetti’ 
Stjärnglimmer 
Gilia Brok- 

Linanthus hybridus  
Polemoniaceae

Brokgilia ’Confetti’ 
�/%ü-)"'$(( -ѵ��//�ť1 -ޕť���1�./%ü-)'$&��
småblommor i regnbågens alla färger. 
Mattbildande. Lämplig för stenparti, kanter, 
lådor m.m.

�-/)-�чушф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  maj-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Broksporre ‘Flamenco’ 
 
Sporre Brok- 

Linaria bordiana ssp. kralikiana  
Plantaginaceae

Broksporre ’Flamenco’ 
Lejongapslika småblommor i intensivt 
körsbärsrosa och gyllengult. Mycket 
lättodlad och rikblommande. Tätt, buskigt 
1ü3/.ü//Ѷޔ�)�/$''�&�)/ -�*�#�-���// -ѵ

�-/)-�чушц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Färgsporre ‘Fairy Bouquet’ 
 
Sporre Färg- 

Linaria x versicolor  
Plantaginaceae

Färgsporre ’Fairy Bouquet’ 
Bildar täta buskar med små blomspiror 
i purpurrött, lavendelblått och rosa 
(ѵޕѵ�!ü-" -ѵ� %*)"�+.'$&���'*((*-ѵ�
Rikblommande och lättodlad.

�-/)-�чушч� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Blomsterlin ‘Blue Dress’ 
 
Lin Blomster- 

.KPWO�ITCPFKƔQTWO� 
Linaceae

Blomsterlin ’Blue Dress’ 
Ettårigt prydnadslin i äkta linblått. Mycket 
rikblommande under hela sommaren och 
lättodlad för rabatter, kanter och lådor.

�-/)-�чфптп� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  75 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Blomsterlin ‘Bright Eyes’ 
 
Lin Blomster- 

.KPWO�ITCPFKƔQTWO� 
Linaceae

Blomsterlin ’Bright Eyes’ 
Ettårigt prydnadslin i skinande vitt med 
purpursvart öga och mörkröd ögonring. 
Lättodlad och torktålig med lång blomtid. 
För rabatter och småbuketter tillsammans 
( ��/ѵ 3ѵ�'ÿ)".&�ȅ�� �'0&/ü-/ -ѵ

�-/)-�чфпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  140 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Blomsterlin ‘Charmer’ 
 
Lin Blomster- 

.KPWO�ITCPFKƔQTWO� 
Linaceae

Blomsterlin ’Charmer’ 
Ettårigt prydnadslin i rött, vitt, lax och rosa, 
alla med purpursvart öga och mörkröd 
ögonring. Torktålig med lång blomtid. 
Lättodlad för rabatter och förtjusande 
i småbuketter tillsammans med t.ex. 
'ÿ)".&�ȅ�� �'0&/ü-/ -ѵ

�-/)-�чфпс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  50 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Blomsterlin ‘Rubrum’ 
 
Lin Blomster- 

.KPWO�ITCPFKƔQTWO� 
Linaceae

Blomsterlin ’Rubrum’ 
Klarröda, graciösa blommor över ett tätt, 
buskigt, mörkgrönt bladverk. Lättodlad 
sommarblomma, utmärkt för rabatter och 
buketter.

�-/)-�чфпп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Spånadslin 
 
Lin Spånads- 

Linum usitatissimum  
Linaceae

Spånadslin 
:&/��'$)Ѷ�1�-.�1ü3/ޔ�- -��)1ü)�.�1$��
lingarnsframställning. Vacker i mängd med 
lysande himmelsblå blommor. Mycket 
�&-*/�$�( �ü1(ޔ� ��--�)" (�)"ѵ��-ť -)��
används bl.a. vid bakning. Hälsinglands 
landskapsblomma.

�-/)-�сцсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  5 kvm
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Kantlobelia ‘Kejsar Wilhelm’ 
Kaplobelia 
Lobelia Kant- 

Lobelia erinus compacta  
Campanulaceae

Kantlobelia ’Kejsar Wilhelm’ 
Kaplobelia. Omtyckt sommarblomma. 
Täta, kompakta tuvor översållas av 
enfärgade klarblå blommor. Utmärkt för 
rabattkanter och blomlådor.

�-/)-�чфрп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   
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Kantlobelia ‘Mix Palace’ 
 
Lobelia Kant- 

Lobelia erinus compacta  
Campanulaceae

Kantlobelia ’Mix Palace’ 
Täta tuvor översållade av blommor i 
kungsblått, ljusblått, lavendelrosa och vitt. 
Omtyckt sommarblomma för rabattkanter 
och blomlådor.

�-/)-�чфртп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Kantlobelia ‘Mrs. Clibran’ 
Kaplobelia 
Lobelia Kant- 

Lobelia erinus compacta  
Campanulaceae

��)/'*� '$��ҁ�-.ѵ��'$�-�)ҁ�
Kaplobelia. Omtyckt sommarblomma. 
Täta tuvor översållas av mörkblå blommor 
med vitt öga. Utmärkt för rabattkanter och 
blomlådor.

�-/)-�чфрс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Kantlobelia ‘Riviera Blue 
Splash’ 
Kaplobelia 
Lobelia Kant- 

Lobelia erinus compacta  
Campanulaceae

Kantlobelia ’Riviera Blue Splash’ 
Kaplobelia. Täta tuvor översållas av två-
färgade blommor i unik kombination av 
violblå blommor med tre vita ”blom-
tungor”. Omtyckt sommarblomma för 
rabattkanter och blomlådor.

�-/)-�чфру� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Kantlobelia ‘Rosamund’ 
Kaplobelia 
Lobelia Kant- 

Lobelia erinus compacta  
Campanulaceae

Kantlobelia ’Rosamund’ 
Kaplobelia. Täta tuvor översållas av purpur-
röda blommor med vitt öga. Omtyckt 
sommar blomma för rabattkanter och 
blomlådor.

�-/)-�чфрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Kantlobelia ‘White Lady’ 
Kaplobelia 
Lobelia Kant- 

Lobelia erinus compacta  
Campanulaceae

Kantlobelia ’White Lady’ 
Kaplobelia. Täta tuvor översållas av snövita 
blommor över det klargröna bladverket. 
Omtyckt sommarblomma för rabattkanter 
och blomlådor.

�-/)-�чфрч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   

 

 

Hänglobelia ‘Cascade Red’ 
Kaplobelia 
Lobelia Häng- 

Lobelia erinus pendula  
Campanulaceae

Hänglobelia ’Cascade Red’ 
Kaplobelia. Kaskader av purpurröda 
blommor med vitt öga. Mycket vacker och 
 Ȃ &/!0''ѵ��(/4�&/�.*((�-�'*((��!ť-�
amplar och blomlådor.

�-/)-�чфср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Hänglobelia ‘Cascade White’ 
Kaplobelia 
Lobelia Häng- 

Lobelia erinus pendula  
Campanulaceae

Hänglobelia ’Cascade White’ 
Kaplobelia. Kaskader av helvita blommor. 
�4�& /�1��& -�*�#� Ȃ &/!0''ѵ��(/4�&/�
sommarblomma för amplar och blomlådor.

�-/)-�чфсу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Hänglobelia ‘Fountain’ 
 
Lobelia Häng- 

Lobelia erinus pendula  
Campanulaceae

Hänglobelia ’Fountain’ 
Skyar av blommor i blå, rosa, lila och vita 
nyanser. Rikblommande och omtyckt 
sommarblomma för amplar och blomlådor.

�-/)-�чфстп� �-$.�ртѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Hänglobelia ‘Regatta Blue 
Splash’ 
 
Lobelia Häng- 

Lobelia erinus pendula  
Campanulaceae

Hänglobelia ’Regatta Blue Splash’ 
Extra tidig hänglobelia. Blommar upp till 
fyra veckor tidigare än andra sorter, perfekt 
för nordiska förhållanden. Bildar täta skyar 
av vita blommor med toning och svalg i 
lysande himmelsblått. Enastående i amplar 
och krukor. Multipellets som förenklar sådd 
och omskolning.

�-/)-�чфсус� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Ettårig   
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Hänglobelia ‘Saphir’ 
Kaplobelia 
Lobelia Häng- 

Lobelia erinus pendula  
Campanulaceae

Hänglobelia ’Saphir’ 
Kaplobelia. Kaskader av klarblå blommor 
med vitt öga. Omtyckt sommarblomma för 
amplar och blomlådor.

�-/)-�чфсп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Rabattlobelia F1 ‘Fan 
Burgundy’ 
Spirlobelia 
Lobelia Rabatt- 

Lobelia speciosa  
Campanulaceae

Rabattlobelia F1 ’Fan Burgundy’ 
Spirlobelia. Ståtligt växtsätt med stora, 
djupt mörkröda blommor i täta spiror. 
Utsökt som centrumväxt i rabatter, samt för 
större blomlådor.

�-/)-�чфсс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Strandkrassing ‘Carpet 
Of Snow’ 
 
 

Lobularia maritima  
Brassicaceae

Strandkrassing ’Carpet Of Snow’ 
�ü)"� -��1�1ü'�*ȅ�)� Ѷ�1$/���'*((*-ѵ�
Ettårig, mattbildande marktäckare, 
utmärkt för kanter och stenparti.

�-/)-�чфсц� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Ettårig   

 

 

Strandkrassing ‘Rosie O’Day’ 
 
 

Lobularia maritima  
Brassicaceae

Strandkrassing ’Rosie O’Day’ 
�ü)"� -��1�1ü'�*ȅ�)� Ѷ�-*.�-ť���
blommor. Mattbildande. Utmärkt för 
kanter och stenparti.

�-/)-�чфсш� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Ettårig   

 

 

Strandkrassing ‘Violet 
Queen’ 
 
 

Lobularia maritima  
Brassicaceae

Strandkrassing ’Violet Queen’ 
�ü)"� -��1�1$*' //�'ÿѶ�1ü'�*ȅ�)� �
blommor. Ettårig, mattbildande 
marktäckare. Utmärkt för kanter och 
stenparti.

�-/)-�чфсч� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Ettårig   

 

 

Lejongapsranka ‘Red 
Dragon’ 
 
 

Lophospermum  
Plantaginaceae

Lejongapsranka ’Red Dragon’ 
Imponerande, stora, vinröda blommor i 
stor mängd längs meterlånga, hängande 
rankor. Praktfull i stora amplar. På 
inglasade altaner och liknande kan 
blomningen pågå ända till nov-dec.

�-/)-�чрпчф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Gul-Lupin 
 
Lupin Gul- 

Lupinus luteus  
Fabaceae

Gul-Lupin 
��((�'��".Ѷ�0)� -��-/��*ȅ�)� ��-/ѵ�
	ť"�Ѷ�&'�-"0'���'*(./ -.+$-*-ѵ��4��(ޔ�/ &
i rabatt och till snitt. Utmärkt även som 
gröngödslingsväxt.

�-/)-�чфтр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  10-40 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Ull-Lupin 
 
Lupin Ull- 

Lupinus mexicanus  
Fabaceae

Ull-Lupin 
Lättodlad art med tvåfärgade blomspiror, 
blå-vita och rosa-vita. Perfekt till snitt 
och som bakgrunds- eller centrumväxt i 
rabatter.

�-/)-�чфтп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  10-40 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Doftlupin ‘Sunrise’ 
 
Lupin Doft- 

Lupinus mutabilis  
Fabaceae

�*ȅ'0+$)�ҁ�0)-$. ҁ�
�4�& /�./ÿ/'$"Ѷ��*ȅ�)� �.*-/ѵ�
Jätteblommor i azurblått, vitt, guldgult och 
brons. Blommorna står sig länge. Utmärkt 
även som gröngödslingsväxt.

�-/)-�чфтс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  10-40 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Ettårig   
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Madia ‘Swirly Sue’ 
 
 

Madia elegans  
Asteraceae

Madia ’Swirly Sue’ 
Lättodlad sommarblomma. Vackert 
�( -"- ޕ� �+'�)/*-ѵ��/./-ÿ'�)� �.*'"0'��
blommor med röd innerring. Avger en mild, 
.4-'$"�#*)0)".�*ȅѵ��4�& /�'ü//*�'���*�#�
tilltalande växt.

�-/)-�чфтц� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  feb-maj
  5-15 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Strandlövkoja ‘Spring 
Sparkle’ 
 
Lövkoja Strand- 

Malcolmia maritima  
Brassicaceae

Strandlövkoja ’Spring Sparkle’ 
�ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�$�-*(�)/$.&/�
rosa som sakta övergår i milt purpurblå 
toner. Utsökt för rabattkanter och lådor. 
Lättodlad och snabbväxande. Utvecklas 
bra även på torra växtlägen.

�-/)-�чфтш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  800 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Praktmalva 
 
Malva Prakt- 

/CNQRG�VTKƓFC� 
Malvaceae

Praktmalva 
Traditionell sommarblomma. Stora, 
sidenglänsande, malvablommor i cerise, 
rosa och vitt. Fin till rabatter och buketter.

�-/)-�чфуп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  275 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Praktmalva ‘Vulcan’ 
 
Malva Prakt- 

/CNQRG�VTKƓFC� 
Malvaceae

Praktmalva ’Vulcan’ 
Traditionell sommarblomma. Enastående 
vackra blommor, glänsande karminröda 
med mörkare ådring. En lysande limegrön 
stjärna framträder i centrum, mellan 
&-*)�'��.!ü./ )�ѵ��Ȃ &/!0''�$�-���//�*�#�
bukett.

�-/)-�чфур� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Myskmalva ‘Appleblossom’ 
 
Malva Mysk- 

Malva moschata  
Malvaceae

Myskmalva ’Appleblossom’ 
Vacker och välkänd perenn i ljust äppel-
blomsrosa med skira klockblommor på 
smala stänglar. Lättodlad och anspråkslös. 
Blommar rikligt första året vid tidig sådd.

�-/)-�хусфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rödmalva ‘Zebrina’ 
 
Malva Röd- 

Malva sylvestris  
Malvaceae

Rödmalva ’Zebrina’ 
En gammaldags unik malva. Ljust 
pastellrosa blommor med mörkt rödviolett 
ådring. Otrolig blomrikedom för rabatt 
och bukett.

�-/)-�чфут� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  35 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1(2)

 

 

Sommarmalva 
Poppelros 
Malva Sommar- 

Malva trimestris  
Malvaceae

Sommarmalva 
Poppelros. Omtyckt mormorsblomma. 
Mängder av klockblommor i skära, röda 
och vita nyanser. En av de vackraste 
sommarblommorna. För snitt och rabatt.

�-/)-�чушп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarmalva ‘Dwarf Pink 
Blush’ 
 
Malva Sommar- 

Malva trimestris  
Malvaceae

Sommarmalva ’Dwarf Pink Blush’ 
Poppelros. Glänsande, vita blommor med 
-*.��($//./%ü-)�ѵ��0.&$"/Ѷ�1/(ޔ�ü3/.ü//�( ��
friskt grönt bladverk. Mycket rikblommande 
hela sommaren. Bedårande vacker bukett- 
och rabattblomma.

�-/)-�чштф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarmalva ‘Mont Blanc’ 
Poppelros 
Malva Sommar- 

Malva trimestris  
Malvaceae

Sommarmalva ’Mont Blanc’ 
Poppelros. Stora, öppna klockblommor, 
gnistrande vita med silverlyster. En av 
de vackraste sommarblommorna. Fin 
hållbarhet för snitt och rabatt.

�-/)-�чушс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   
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Sommarmalva ‘Silver Cup’ 
Poppelros 
Malva Sommar- 

Malva trimestris  
Malvaceae

Sommarmalva ’Silver Cup’ 
Poppelros. Stora, öppna klockblommor 
i gammalrosa med silverlyster. En av 
de vackraste sommarblommorna. Fin 
hållbarhet för snitt och rabatt.

�-/)-�чушр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarlövkoja ‘Beauty 
Of Nice’ 
 
Lövkoja Sommar- 

Matthiola incana  
Brassicaceae

Sommarlövkoja ’Beauty Of Nice’ 
Traditionell sommarblomma. Stora, 
mer eller mindre dubbla, angenämt 
�*ȅ�)� ��'*(.+$-*-�$�+-�&/!ü-"�'�)�)$)"ѵ�
Välgrenat växtsätt. Utmärkt för snitt- och 
rabattodling.

�-/)-�чсуп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Grekisk Lövkoja 
 
Lövkoja Grekisk 

Matthiola longipetala ssp. bicornis  
Brassicaceae

Grekisk Lövkoja 
Flergrenande växtsätt med skira, små 
blommor i milt lila-rosa. Sprider underbar 
�*ȅ�0)� -�&1ü''./$((�-)�ѵ��'�)/ -�.�( ��
fördel intill entrén eller uteplatsen.

�-/)-�чфхп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Maurandia 
 
 

Maurandya barclaiana  
Plantaginaceae

Maurandia 
Rikblommande slingerväxt med 3-4 cm 
stora, violblå, rosa och vita blommor. 
Odlas i spaljé eller liknande på varmt, lugnt 
växtläge. På inglasade altaner och liknande 
kan blomningen pågå ända till nov-dec.

�-/)-�чшпр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Pysslingkrage 
 
 

Mauranthemum paludosum  
Asteraceae

Pysslingkrage 
Lättodlad sommarblomma. Täta, 
enhetliga buskar översållade av små, vita, 
prästkragelika blommor med gul mitt. 
Rikblommande för lådor och kanter.

�-/)-�чсхс� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-juni
  10-15 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Medaljongblomster 
‘Showstar’ 
 
 

Melampodium divaricatum  
Asteraceae

Medaljongblomster ’Showstar’ 
Intensivt gula blommor över det klargröna 
bladverket. Stor blomrikedom hela 
säsongen. Halvhängande växtsätt för 
amplar, lådor och kanter. Torktålig och 
lättodlad.

�-/)-�чфсчр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Rubingräs ‘Savannah’ 
 
Gräs Rubin- 

Melinis nerviglumis  
Poaceae

Rubingräs ’Savannah’ 
Sirligt, fräscht vårgrönt prydnadsgräs i 
stora tuvor. Får på sensommaren stora, 
rubinröda ax som svävar över planteringen. 
Mycket dekorativ och användbar i 
samplanteringar, krukor och till snitt.

�-/)-�чффпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Krypmynta ‘Mini Mint’ 
Korsikansk Mynta 
Mynta Kryp- 

Mentha requienii  
Lamiaceae

Krypmynta ’Mini Mint’ 
Korsikansk Mynta. Mossgrön marktäckare 
med små lila blommor. Aromatiskt blad-
verk som vid beröring avger en fantastisk 
($)/�*ȅѵ���'�.�( ��!ť-� '�.*(� //ÿ-$"ѵ�
�/(ü-&/�/-�(+1ü3/�.��*�-*&0-&�$�)ޔ�/(#�
lådor. Multipellets som förenklar sådd och 
omskolning.

�-/)-�чфхсп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  5 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Gullstråle 
 
 

Mentzelia lindleyi  
Loasaceae

Gullstråle 
�ü)"� -��1�"0'�"0'�Ѷ��*ȅ�)� ��'*((*-Ѷ�
som glänsande solar. Blommar villigt hela 
sommaren. För krukor, lådor och rabatter.

�-/)-�чфхф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   
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Sensitiva ‘Touchy Tina’ 
Rör mig ej 
 

Mimosa pudica  
Fabaceae

Sensitiva ’Touchy Tina’ 
Fascinerande växt med rosa blombollar 
*�#�/ü/ޔ)"-�� �+�-�'���.*(��-�-�$#*+�.$"�
vid beröring. Krukodlas inomhus. Placeras 
med fördel utomhus under sommaren.

�-/)-�рсчфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  20-30 dgr
  maj-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Brokgyckelblomma F1 
‘Magic White Flame’ 
 
Gyckeblomma Brok- 

Mimulus hybridus  
Phrymaceae

Brokgyckelblomma  
F1 ’Magic White Flame’ 
Stora, vita trumpetblommor med rosarött, 
*- " '��üޕ�/ �(0&)ť(./ -ѵ��$�$"�*�#�
rikblommande för blomlådor och rabatt.

�-/)-�чфхх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 pellets
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Brokgyckelblomma F2 
‘Twinkle’ 
 
Gyckeblomma Brok- 

Mimulus hybridus  
Phrymaceae

Brokgyckelblomma F2 ’Twinkle’ 
Attraktiva, storblommande hybrider, 
enfärgade och tecknade i skarpa färger. Fin 
för kanter, lådor m.m.

�-/)-�чфхч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Underblomma ‘Marbles 
White-Red’ 
 
 

Mirabilis jalapa  
Nyctaginaceae

Underblomma ’Marbles White-Red’ 
�/*-�Ѷ��*ȅ�)� �/-0(+ /�'*((*-�$�1$//�( ��
oregelbunden ceriserosa marmorering. 
Blommorna slår ut på kvällen och blommar 
under förmiddagen. Mängder av nya 
blommor varje dag under lång tid. Fin i 
rabatter och krukor.

�-/)-�чфцрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Underblomma ‘Marbles 
Yellow-Red’ 
 
 

Mirabilis jalapa  
Nyctaginaceae

Underblomma ’Marbles Yellow-Red’ 
�/*-�Ѷ��*ȅ�)� �/-0(+ /�'*((*-�$�
glödande orangegult med ceriserosa 
marmorering. Blommorna slår ut på 
kvällen och blommar under förmiddagen. 
Mängder av nya blommor varje dag under 
lång tid. Fin i rabatter och krukor.

�-/)-�чфцрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Underblomma ‘Tivoli’ 
 
 

Mirabilis jalapa  
Nyctaginaceae

Underblomma ’Tivoli’ 
�/*-�Ѷ��*ȅ�)� �/-0(+ /�'*((*-�$�
sensationellt sprakande färgkombination. 
Blommorna slår ut på kvällen och blommar 
under förmiddagen. Mängder av nya 
blommor varje dag under lång tid. Fin 
rabattväxt.

�-/)-�чфцр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Musselsyska 
Irlands Klockor 
 

Moluccella laevis  
Lamiaceae

Musselsyska 
Irlands Klockor. Ovanlig växt med 
dekorativa olivgröna klockor som utgörs 
av blommornas foderblad. Används till 
snitt och är mycket omtyckt i vackra 
vinterdekorationer.

�-/)-�ссхп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  20-40 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Alpförgätmigej ‘Savoie Blue’ 
 
Förgätmigej Alp- 

Myosotis alpestris  
Boraginaceae

Alpförgätmigej ’Savoie Blue’ 
Täta, kompakta plantor översållade av 
små, bedårande himmelsblå blommor. 
�'+�"Ȃ &/�$�(ü) �(ޔ�- �)/ -$)"ѵ��'*((�-�
rikligt redan första året och odlas med 
fördel som ettårig kant- och lådväxt.

�-/)-�чфццп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

aug-okt
  10-20 dgr
  maj-aug
  15 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Trädgårdsförgätmigej 
‘Rosylva’ 
 
Förgätmigej Trädgårds- 

Myosotis sylvatica  
Boraginaceae

Trädgårdsförgätmigej ’Rosylva’ 
Bildar täta buskar med mängder av stora, 
skarpt skära blommor. Blommar rikligt 
redan första året och odlas med fördel som 
ettårig kant- och lådväxt.

�-/)-�чфцч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-5
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Trädgårdsförgätmigej 
‘Snowsylva’ 
 
Förgätmigej Trädgårds- 

Myosotis sylvatica  
Boraginaceae

Trädgårdsförgätmigej ’Snowsylva’ 
Täta buskar med mängder av snövita 
blommor med gul mitt. Blommar rikligt 
redan första året och odlas med fördel som 
ettårig kant- och lådväxt.

�-/)-�чфцш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Svansfjädergräs ‘Pony Tails’ 
 
Gräs Svansfjäder- 

Nassella tenuissima  
Poaceae

Svansfjädergräs ’Pony Tails’ 
Upprätt prydnadsgräs med smala, gröna 
blad och silkiga, gröna vippor som övergår 
$�"4'' )"0'/ѵ��$'��-�/ü/�Ѷޔ�)��/01*-�(4�& /�
dekorativa i krukor, lådor och hängande 
över kanter. Kan även torkas.

�-/)-�чцтчф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  15 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Doftnemesia F1 ‘Seventh 
Heaven’ 
 
 

Nemesia caerulea  
Scrophulariaceae

�*ȅ) ( .$���р�ҁ� 1 )/#�	 �1 )ҁ�
Täta, kompakta tuvor översållade av 
småblommor i rosa, vitt och violett, 
både en- och tvåfärgade. Omtyckt 
sommarblomma med utbredande växtsätt 
för rabatter, kanter, amplar och lådor.

�-/)-�чфчхф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Nemesia ‘Carnival’ 
 
 

Nemesia strumosa  
Scrophulariaceae

Nemesia ’Carnival’ 
Storblommande blandning i rött, orange, 
gult och vitt. Utbredande växtsätt för 
amplar, lådor och kanter.

�-/)-�чфчцр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Nemesia ‘Danish Flag’ 
 
 

Nemesia strumosa  
Scrophulariaceae

Nemesia ’Danish Flag’ 
Kompakta buskar översållas av 
läppblommor, tvåfärgade i rött och vitt. 
Omtyckt sommarblomma för rabatter, 
kanter och lådor.

�-/)-�чфчу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Nemesia ‘Orange Prince’ 
 
 

Nemesia strumosa  
Scrophulariaceae

Nemesia ’Orange Prince’ 
Mängder av småblommor i lysande orange. 
Omtyckt sommarblomma med lågt och 
kompakt växtsätt för rabatter, kanter och 
lådor.

�-/)-�чфчр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Blå Nemesia ‘KLM’ 
 
Nemesia Blå 

Nemesia versicolor  
Scrophulariaceae

Blå Nemesia ’KLM’ 
Kompakta buskar översållas av 
läppblommor, tvåfärgade i blått och vitt. 
Omtyckt sommarblomma för rabatter, 
kanter och lådor.

�-/)-�чфчс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Kärleksblomster 
 
 

Nemophila maculata  
Boraginaceae

Kärleksblomster 
�$/�Ѷ�ť++)���'*((*-�( ��+0-+0-�'ÿޕ�ü�&�
längst ut på varje kronbladsspets. Friskt 
'%0."-ť)/Ѷޕ�$&$"/��'��1 -&ѵ��ť-/-üȂ'$"/�
marktäckande växtsätt för amplar, lådor 
och rabattkanter. Torktålig.

�-/)-�чфшр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Prins Gustafs Öga 
 
 

Nemophila menziesii  
Boraginaceae

Prins Gustafs Öga 
Mängder av himmelsblå småblommor. 
Utbredande, lågt växtsätt. Utmärkt för 
kanter, lådor och amplar. Trivs även på 
torra lägen.

�-/)-�чфшп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  15 cm
  Ettårig   
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Prins Gustafs Öga ‘Penny 
Black’ 
 
 

Nemophila menziesii  
Boraginaceae

Prins Gustafs Öga ’Penny Black’ 
Iögonfallande purpurlila-svarta blommor 
med silvervit kant samt vit baksida på 
&-*)�'�� )ѵ��/�- ��)� �1ü3/.ü//ѵ��Ȃ &/!0''�
för rabattkanter, amplar m.m. Trivs även på 
torra lägen.

�-/)-�чфшс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Snökärleksblomster 
‘Snowstorm’ 
 
Kärleksblomster Snö- 

Nemophila menziesii var. atomaria  
Boraginaceae

Snökärleksblomster ’Snowstorm’ 
Bedårande, vita blommor med små, 
blåsvarta prickar. Kompakt, mattbildande 
växtsätt för kanter, lådor och amplar. Trivs 
bra även på torra lägen.

�-/)-�чфштп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  200 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Axnepeta ‘Blue Moon’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Blue Moon’ 
Djupblå blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor och rabatter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хуусп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Axnepeta ‘Nevita White’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Nevita White’ 
Vita, korta blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor, rabatter och 
&�)/ -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året vid tidig sådd.

�-/)-�хуусф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Axnepeta ‘Pink Cat’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Pink Cat’ 
Milt rosa blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor och rabatter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хуутп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Ballongblomma 
Leanderklocka 
Klocka Leander- 

Nicandra physalodes  
Solanaceae

Ballongblomma 
Leanderklocka. Mycket dekorativ växt med 
ca 5 cm stora, blåvioletta till vita klock-
�'*((*-ѵ��ȅ -��'*(��$'��.�тҊф��(�./*-��
frukter, vilka innesluts i ett ballonglikt, 
lilagrönt foder. Mycket dekorativ i samplan-
/ -$)"�-�*�#�.)$//�--�)" (�)"ѵ��-�ȅ!0''/Ѷ�
�0.&$"/�1ü3/.ü//ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чфшф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Blomstertobak ‘Grandi-
ƔQTCũ�-WNVWTCTX
Blomstertobak Stor 
Kulturarv
Tobak Stor Blomster- Kul-
turarv

Nicotiana alata  
Solanaceae

�/*-��'*(./ -/*��&�ҁ�-��-*ޕ$�(ҁ�
Från tidigt 1800-tal. Stora, vita 
/-0(+ /!*-(�� Ѷ�1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�
under kvällstimmarna. Blommorna är 
mycket hållbara. Utmärkt bakgrunds- och 
centrumväxt i rabatter och större lådor.

�-/)-�чхпх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Brasiliansk Klocktobak 
‘Lemon Tree’ 
Klocktobak Brasiliansk 
Tobak Brasiliansk Klock- 

0KEQVKCPC�NCPIUFQTHƓK� 
Solanaceae

Brasiliansk Klocktobak ’Lemon Tree’ 
En mycket säregen art med stora, 
hängande, gulgröna klockblommor. 
Utmärkt bakgrunds- och centrumväxt i 
rabatter och större blomlådor.

�-/)-�чхпч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Klocktobak ‘Bronze Queen’ 
 
 

0KEQVKCPC�NCPIUFQTHƓK� 
Solanaceae

Klocktobak ’Bronze Queen’ 
Stora blommor i varma nyanser, från 
ljus rostrött till djupt vinrött. Fantastiskt 
rikblommande hela sommaren. Utmärkt 
bakgrunds- och centrumväxt i rabatter och 
större blomlådor eller som blommande 
häck.

�-/)-�чхпчр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  110 cm
  Ettårig   
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Narcisstobak ‘Only The 
Lonely’ 
 
Tobak Narciss- 

Nicotiana sylvestris  
Solanaceae

Narcisstobak ’Only The Lonely’ 
Hängande, vita, ca 7-8 cm stora 
trumpetlika blommor. Vacker, ståtlig och 
odlingsvärd sommarsolitär inte minst för 
� )�0)� -��-���*ȅ )�.*(�!-�(/-ü� -�( -�
framåt kvällen.

�-/)-�чхпц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  2000 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juli-sep
  125 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak F1 ‘Avalon 
Appleblossom’ 
 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak F1 ’Avalon Appleblossom’ 
Purpurtobak. Tvåfärgad i pastellrosa med 
vit insida. Mörkgrönt bladverk. Välgrenad 
och kompakt för kanter och lådor.

�-/)-�чхпш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  70 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak F1 ‘Avalon 
Red’ 
 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak F1 ’Avalon Red’ 
Purpurtobak. Mängder av mörkt klarröda 
blommor. Enhetliga, välgrenande, 
kompakta plantor för rabattkanter och 
blomlådor.

�-/)-�чхтрп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  70 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak F1 ‘Avalon 
White’ 
 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak F1 ’Avalon White’ 
Purpurtobak. Rikblommande i rent vitt. 
Enhetliga, välgrenande, kompakta plantor 
för rabattkanter och blomlådor.

�-/)-�чхтрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  70 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak ‘Lime Green’ 
 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak ’Lime Green’ 
Purpurtobak. Läckert limegröna, trumpet-
!*-(�� ��'*((*-ѵ��4��.''$/�(ޔ�/ &(-
mans med växter i andra färger. Utmärkt 
bakgrunds- och centrumväxt i rabatter och 
större blomlådor.

�-/)-�чхпф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak F1 ‘Perfume’ 
 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak F1 ’Perfume’ 
Purpurtobak. Läcker färgkombination i 
purpurblått, ceriserosa och lime. Buskigt, 
"- )�)� �1ü3/.ü//ѵ��ü'�*ȅ�)� �*�#�-$&Ҋ
blommande sommarblomma för kruka 
och rabatt.

�-/)-�чхртп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 pellets
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak F1 ‘Saratoga’ 
Purpurtobak 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak F1 ’Saratoga’ 
Purpurtobak. Traditionell, låg blomster-
/*��&ѵ��ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�$�&*)/-�./-$&�
färgblandning av lila, vitt, rött, rosa och 
lime. Mycket rikblommande hela sommaren. 
Kompakta och välgrenande plantor för 
kanter och lådor.

�-/)-�чхрсс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 pellets
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Blomstertobak F1 ‘Whisper 
Rose Shades’ 
 
Tobak Blomster- 

Nicotiana x sanderae  
Solanaceae

Blomstertobak F1 ’Whisper Rose Shades’ 
Purpurtobak. Höga, buskiga plantor 
med mängder av små, rosa blommor 
hela sommaren. Imponerande som skir 
blomsterhäck eller som bakgrunds- eller 
centrumväxt i rabatter eller större krukor 
och lådor.

�-/)-�чхррп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 pellets
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Nierembergia ‘Purple Robe’ 
Bägarblomma 
 

Nierembergia linariifolia  
Solanaceae

Nierembergia ’Purple Robe’ 
Bägarblomma. Mängdblommande växt 
med purpurblå bägarblommor med gult 
svalg. Fin krukväxt samt för lådor och 
rabattkanter.

�-/)-�трф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  350 frö
  feb-mars
  15-30 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon -
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Jungfrun i det gröna ‘Miss 
Jekyll’ 
 
 

Nigella damascena  
Ranunculaceae

�0)"!-0)�$�� /�"-ť)��ҁ�$..�� &4''ҁ�
Jungfrukorg. Vackert indigoblå blommor 
med spetsiga kronblad och dillikt bladverk. 
För snitt och rabatter. De originella 
fröhusen är mycket dekorativa i torkade 
arrangemang.

�-/)-�ссцф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Jungfrun i det gröna ‘Miss 
Jekyll Rose’ 
Jungfrukorg 
 

Nigella damascena  
Ranunculaceae

�0)"!-0)�$�� /�"-ť)��ҁ�$..�� &4''��*. ҁ�
Jungfrukorg. Bedårande halvdubbla 
blommor, en- och tvåfärgade i olika 
kombinationer och nyanser av vitt och 
-*.�ѵ��$''$&/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ�ü//*�'���
för rabatter, lådor och till snitt. De 
� &*-�/$1��!-ť&�+.'�-)��ü-ޔ�)��/$''�.)$//�
både torkade och färska.

�-/)-�чхртц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Jungfrun i det gröna ‘Per-
sian Jewels’ 
 
 

Nigella damascena  
Ranunculaceae

�0)"!-0)�$�� /�"-ť)��ҁ� -.$�)�� 2 '.ҁ�
Jungfrukorg. Romantisk färgkombination 
i himmelsblått, ceriserosa och vitt med 
dillikt bladverk. Lättodlad för snitt och 
rabatter. Originella frökapslar, mycket 
dekorativa i färska och torkade buketter.

�-/)-�чхртх� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Spanska Jungfrun  ‘Mid-
night’ 
 
Jungfrun Spanska 

Nigella hispanica  
Ranunculaceae

�+�).&���0)"!-0)��ҁ�$�)$"#/ҁ�
�/*-��($�)�//.�'ÿ��'*((*-�( �� Ȃ &/!0''Ѷ�
purpursvart ståndarbukett. Blommorna 
och de sammetslila frökapslarna är mycket 
dekorativa i både färska och torkade 
buketter och arrangemang.

�-/)-�чхртф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Spanska Jungfrun ‘Lovey-
Dovey’ 
 
Jungfrun Spanska 

Nigella hispanica  
Ranunculaceae

�+�).&���0)"!-0)�ҁ*1 4Ҋ�*1 4ҁ�
Stora, vita blommor med mörkt 
purpursvart centrum och sirlig, spindellik 
ståndarbukett. Senare kommer de mörka, 
�(ޔ�!-ť&�+.'�-)�ѵ��ÿ� ��'*((*-�*�#�
frökapslar är mycket dekorativa även i 
torkade arrangemang.

�-/)-�ссцч� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni/

okt-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Cymbalblomma ‘Blue Bird’ 
 
 

Nolana paradoxa  
Solanaceae

Cymbalblomma ’Blue Bird’ 
Halvhängande. Klarblå trattblommor med 
vitt svalg och gult öga. Gärna ute på lugn, 
skyddad plats sommartid.

�-/)-�трх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Basilika ‘Floral Spires 
Lavender’ 
Blomsterbasilika 
Basilika Blomster- 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Basilika ’Floral Spires Lavender’ 
Blomsterbasilika. Vackra blomstänglar 
i lila. Täta och kompakta plantor med 
buskigt och enhetligt växtsätt. Utmärkt 
som prydnadsväxt men även för kulinarisk 
�)1ü)�)$)"ѵ��(�&-$&�Ѷ��)$.�*ȅ�)� ��'��ѵ�
Stadiga stjälkar för lång hållbarhet.

�-/)-�чшуп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Thaibasilika ‘Siam Queen’ 
 
Basilika Thai- 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Thaibasilika ’Siam Queen’ 
Orientalisk basilika med distinkt 
lakritsarom. Ger god smak till sallader 
och kötträtter. Dekorativt växtsätt med 
purpurröda blommor och ljusgrönt 
bladverk. Används även som prydnadsväxt. 
Odlas med fördel i krukor.

�-/)-�ттуш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Jättenattljus 
 
Nattljus Jätte- 

Oenothera glazioviana  
Onagraceae

�ü// )�//'%0.�
Höga, eleganta blomspiror med klargula 
klockblommor. Verkligt iögonfallande, 
lättodlad sommarblomma.

�-/)-�чхрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ettårig   
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Vitt Doftnattljus ‘Innocence’ 
Doftnattljus Vitt 
Nattljus Vitt Doft- 

Oenothera pallida  
Onagraceae

�$//��*ȅ)�//'%0.�ҁ
))*� )� ҁ�
Mycket tilldragande med stora, vita 
blommor med en liten skär anstrykning. 
�)� -��-/��*ȅ�)� �!ť-�.*((�--���// -Ѷ�
lådor och buketter. Placeras med fördel i 
anslutning till uteplatsen eller entrén.

�-/)-�чхрх� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Hybridmejram ‘Kirigami’ 
 
Prydnadsoregano 

Origanum x hybrida  
Lamiaceae

Hybridmejram ’Kirigami’ 
Bedårande, hängande, limegröna rankor 
med lila småblommor i bladvecken. 
�-*(�/$.&/��'��1 -&�.*(��1" -� )��*ȅ��1�
oregano vid beröring. Spännande, ovanlig 
växt för amplar, kanter och högre krukor.

�-/)-�чшупф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Blomsterkörvel ‘White Lace’ 
 
Körvel Blomster- 

1TNC[C�ITCPFKƔQTC� 
Apiaceae

Blomsterkörvel ’White Lace’ 
Fantastiskt rikblommande med skyar av 
./*-�Ѷ�1$/�Ѷ�.+ /.'$&����*ޕ)*'&�-�# '��
.*((�- )ѵ��&$-�Ѷ�'0ȅ$"���0.&�-�( ��
�Ѷ�(4/"$&$ޕ(ޔ& /�� &*-�/$1/��'��1 -&ѵ�
Utsökt för rabatter, samplanteringar och 
buketter.

�-/)-�чшстп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  20-30 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Prydnadsris ‘Black Madras’ 
 
Ris Prydnads- 

Oryza sativa  
Poaceae

Prydnadsris ’Black Madras’ 
Svartgrönt, ettårigt gräs som ger din 
trädgård en asiatisk touche. Bladen är först 
gröna och övergår i purpur. Färgen djupnar 
/$''�$)/ ).$1/�+0-+0-"-ť)/� ȅ -�0/+'�)/ -$)"ѵ�
�Ȃ &/!0''�!ť-�'ÿ�*-�*�#�-���// -ѵ

�-/)-�чшсш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Stjärnöga ‘Ballade’ 
 
 

Osteospermum x hybrida  
Asteraceae

Stjärnöga ’Ballade’ 
Stora, vackra, glänsande blommor i toner 
av rosa, violett och vitt med mörkt centrum 
�-/(*&�(ޔ�$./ѵ��*(+�&/Ѷ��0.&$"/�1ü3/.ü//Ѷ�
mycket lättodlad för rabatter, krukor och 
blomlådor.

�-/)-�чштр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Chilensk Guldoxalis 
Guldoxalis Chilensk 
Oxalis Chilensk Guld- 

Oxalis valdiviensis  
Oxalidaceae

Chilensk Guldoxalis 
Dekorativa, friskt ljusgröna bladrosetter. 
Blommorna kommer direkt från basen 
redan i juni och pågår rikligt ända till 
hösten. Underbar blomrikedom för krukor, 
blomlådor och rabattkanter.

�-/)-�чшрч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-60 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Hirs ‘Violaceum’ 
 
 

Panicum miliaceum  
Poaceae

Hirs ’Violaceum’ 
Ståtligt prydnadsgräs med breda, 
gröna blad. Mängder av stora, sirligt 
hängande gröna ax som mörknar till 
djupt mörkviolett vid full mognad. Ståtligt 
gräs som passar bäst som centrum- eller 
bakgrundsväxt eller som solitärgrupp. 
�$++*-)��ü-�*�&.ÿޔ�)��/$''�.)$//ѵ

�-/)-�чхрчр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-sep
  140 cm
  Ettårig   

 

 

Jungfruhirs ‘Fontaine’ 
 
 

Panicum virgatum  
Poaceae

�0)"!-0#$-.�ҁ�*)/�$) ҁ�
Sirligt prydnadsgräs med graciösa 
plymer som står som fontäner över det 
ljusgröna bladverket. Eterisk skönhet för 
samplantering i kruka och rabatt. Passar 
även utmärkt till snitt. Flerårigt gräs som 
med fördel odlas som ettårigt.

�-/)-�чхрчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Fläckvallmo ‘Lady Bird’ 
 
Vallmo Fläck- 

Papaver commutatum  
Papaveraceae

Fläckvallmo ’Lady Bird’ 
Enkla, lysande röda blommor 
( ��$ť"*)!�''�)� Ѷ�.1�-/��üޕ�&�-�
vid kronbladsbasen. Lättodlad 
sommarblomma för rabatt och snitt.

�-/)-�чхср� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1200 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig   
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Kornvallmo 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo 
Vildform. Lysande scharlakansröda 
blommor, ca 7-8 cm stora, med endast 
fyra kronblad. För torvtak, vildäng och 
liknande. Kulturbunden art, numer mindre 
allmän, förekommer främst i Skåne och 
på Öland.

�-/)-�тпхх� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘Amazing Grey’ 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’Amazing Grey’ 
Stora, dubbla, skira blommor i poetiskt 
dimgrått och mystiskt purpurviolett med 
nostalgiskt inslag av dovt antikrosa. Mycket 
lättodlad sommarblomma för direktsådd i 
trädgårdsrabatt och blomsteräng.

�-/)-�чхсфт� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘American 
Legion’ Kulturarv
 Kulturarv
Vallmo Korn- Kulturarv

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’American Legion’ 
Kulturarvssort. En selektion av vår 
traditionella kornvallmo. Varmt 
klarröda, halvdubbla blommor med 
�üޕ�/1$&ѵ��$&�'*((�)� �*�#�'ü//*�'���
sommarblomma för trädgårdsrabatt och 
blomsteräng.

�-/)-�чшух� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘Bridal Silk’ 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’Bridal Silk’ 
Ljuvliga, sidenglänsande blommor i 
renaste vitt, en liten touch av rosa kan 
förekomma. Lättodlad sommarblomma för 
trädgårdsrabatt och blomsteräng.

�-/)-�чхсх� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘Mother Of Pearl’ 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’Mother Of Pearl’ 
Finstämda toner av stora, enkla blommor 
i dovt antikpurpur, milt pastellrosa och 
åsklila med silvriga inslag. Lättodlad 
sommarblomma för trädgårdsrabatt och 
blomsteräng.

�-/)-�чхсфр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘Pandora’ 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’Pandora’ 
Skir, romantisk blandning av enkla 
till halv- och heldubbla blommor från 
djupt burgundyrött till ljust rosa och 
vitt. Lättodlad sommarblomma för 
trädgårdsrabatt och blomsteräng.

�-/)-�чхсфс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘Shirley Double’ 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’Shirley Double’ 
Dubbelblommande sort med särskilt stora 
blommor i rött och rosa samt vita med röd 
schattering. Lättodlad sommarblomma för 
rabatt och snitt.

�-/)-�чхсф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Kornvallmo ‘Shirley Single’ 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo ’Shirley Single’ 
Gammaldags, enkla blommor i rött, 
.&ü-/Ѷ�1$//Ѷ�-*.��*�#�*-�)" Ѷ�� ޕ� ./��( ��
ringmönster och kantbård. Nya blommor 
varje dag. Lättodlad sommarblomma för 
rabatt och snitt.

�-/)-�чхсу� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  600 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Enkel Vallmo ‘Bread Seed 
Poppy’ 
 
Vallmo Enkel 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Enkel Vallmo ’Bread Seed Poppy’ 
Skira, vita, enkla, stora blommor med 
�*1/�'$'��üޕ�&�-ѵ�ü//*�'���.*((�-Ҋ
blomma för rabatt och sommar äng.  
Stora, dekorativa frökapslar med rikligt  
av fröer som mogna kan torkas och 
användas i matlagning och bakning.  
OBSѺ� 1-$"��� '�-��1�1ü3/ )�ü-�"$ȅ$"�ѵ

�-/)-�чхсрр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Ettårig   
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Enkel Vallmo ‘Hungar-
ian Blue’ 
 
Vallmo Enkel 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Enkel Vallmo ’Hungarian Blue’ 
Stora, enkla, djupvioletta blommor på 
stadiga stjälkar. Dekorativa frökapslar, 
vackra i torkade arrangemang. Lättodlad 
sommarblomma för rabatt och 
.*((�-ü)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чхсрп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Enkel Vallmo ‘Polyceph-
alum’ 
 
Vallmo Enkel 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Enkel Vallmo ’Polycephalum’ 
Mjukt ljusskära blommor. Stora, dekorativa 
frökapslar med små kantkapslar runt 
blomfästet. För rabatter och sommarängar. 
Mycket användbar i torkade arrangemang. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ссшу� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  600 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Enkel Vallmo ‘The Giant’ 
 
Vallmo Enkel 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Enkel Vallmo ’The Giant’ 
Extra stora, rödlila, skålformade blommor. 
Dekorativa frökapslar, ca 5-8 cm stora. 
För rabatter och sommarängar. Mycket 
dekorativ i torkade arrangemang. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ссшф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Fjädervallmo ‘Crimson 
Feathers’ 
 
Vallmo Fjäder- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Fjädervallmo ’Crimson Feathers’ 
Stora, ljuvliga, rubinröda, heldubbla 
blommor med täta, fransiga, fjäderlika 
kronblad. Lättodlad sommarblomma 
för rabatt och sommaräng som utgör ett 
uppseendeväckande inslag även i buketter. 
Dekorativa frökapslar, vackra i torkade 
�--�)" (�)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чшуср� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Fjädervallmo ‘Danebrog’ 
 
Vallmo Fjäder- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Fjädervallmo ’Danebrog’ 
Blodröda jätteblommor med stor, invändig 
korsmarkering i vitt. Ytterkanten helt 
fransad. En kontrastrik sort i särklass. 
Lättodlad sommarblomma för rabatt och 
.)$//ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чхрш� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Fjädervallmo ‘Lilac 
Pompom’ 
 
Vallmo Fjäder- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Fjädervallmo ’Lilac Pompom’ 
Dubbla, ljuslila vallmoblommor med 
fransiga, fjäderlika kronblad. Förtjusande 
i rabatt och bukett. Frökapslarna kan 
även användas i färska eller torkade 
�--�)" (�)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чшус� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Fjädervallmo ‘Rose Feathers’ 
 
Vallmo Fjäder- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Fjädervallmo ’Rose Feathers’ 
Stora, ljuvliga, körsbärsröda till hallonrosa, 
heldubbla blommor med täta, fransiga 
fjäderlika kronblad. Lättodlad sommar-
blomma för rabatt och sommaräng som 
utgör ett uppseendeväckande inslag även 
i buketter. Dekorativa frökapslar, vackra i 
/*-&�� ��--�)" (�)"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чшусс� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Pionvallmo 
 
Vallmo Pion- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Pionvallmo 
Dubbelblommande, ettårig vallmo i 
�."-ü!- ޕ'�)�)$)"ѵ��ť-�-���// -�*�#�
sommarängar. De kruklika frökapslarna 
&�)�/*-&��(ޔ�''$/�.� / -) ''� &*-�/$*) -ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�супп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  2500 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Pionvallmo ‘Black Dragon’ 
 
Vallmo Pion- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Pionvallmo ’Black Dragon’ 
Unik sort med mörkt violettsvart färg. 
Mycket stora, tätt dubbla blommor. 
Lättodlad sommarblomma för rabatt och 
.)$//ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чхсс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  800 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-juli
  90 cm
  Ettårig   
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Pionvallmo ‘White Cloud’ 
 
Vallmo Pion- 

Papaver somniferum  
Papaveraceae

Pionvallmo ’White Cloud’ 
Extra stora, dubbla, helvita, pionliknande 
blommor. Lättodlad sommarblomma för 
-���//�*�#�.)$//ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�чхсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  300 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Pelargon F1 ‘Apache Star’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Apache Star’ 
Stora, ljusrosa blommor med körsbärsrosa 
schattering och öga. Rikblommande med 
stora, täta blommor på välgrenande, 
kompakta plantor. För kruka, låda och 
rabatt.

�-/)-�ртфпс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Apache Violet’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Apache Violet’ 
Intensivt ceriserosa blommor med 
korallrött öga. Rikblommande med stora, 
täta blommor på välgrenande, kompakta 
plantor. För kruka, låda och rabatt.

�-/)-�ртфпр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Appleblossom 
Orbit’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Appleblossom Orbit’ 
Stora, äppelblomsskära blommor med 
vit schattering, liknande den gamla 
Mårbackapelargonen. Stadiga, välgrenande 
plantor med riklig blom för kruka, låda 
och rabatt.

�-/)-�тфц� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F2 ‘Cabaret’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F2 ’Cabaret’ 
�4�& /�-$&�'*((��-*ޕ$/'0)� �(�'�)�)$)"�
med mängder av blommor på varje planta. 
Flera nyanser av rött, rosa och vitt. Stadiga, 
välgrenande plantor för krukor och lådor.

�-/)-�тфп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F2 ‘Dancer White’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F2 ’Dancer White’ 
Klassisk, omtyckt pelargon med stora, 
kompakta, helvita blomställningar. Bildar 
stadiga, välgrenande plantor med riklig 
blom.

�-/)-�тфш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Divas Rasp-
berry Ripple’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Divas Raspberry Ripple’ 
Äggskalspelargon. Stora blommor i olika 
rosa nyanser med mörkt ceriseröda prickar, 
�üޕ&�-�*�#�./-$((*-ѵ��4�& /� Ȃ &/!0''�!ť-�
kruka, låda och rabatt.

�-/)-�ртфср� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Horizon Red’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Horizon Red’ 
Storblommande i en klassisk, vacker 
klarröd nyans. Bildar stadiga, välgrenande 
plantor med riklig blom.

�-/)-�тфт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Orange Appeal’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Orange Appeal’ 
Storblommande i en lysande orange nyans, 
ovanlig för pelargoner. Bildar stadiga, 
välgrenande och rikblommande plantor.

�-/)-�тфф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 



Ettåriga blomsterväxter  |  159158  |  Ettåriga blomsterväxter

Kaskadpelargon F1 ‘Reach 
Out Pink’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon F1 ’Reach Out Pink’ 
Hängpelargon. Klarrosa blommor i täta 
knippen på grenande rankor upp till 80 cm. 
Blommar oavbrutet under hela sommaren. 
Värmetålig och lättskött verandaklassiker 
för amplar och stora krukor.

�-/)-�ртушп� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  - cm
  Ettårig   

 

 

Kaskadpelargon F1 ‘Reach 
Out White’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon F1 ’Reach Out White’ 
Hängpelargon. Vita, rosaskimrande 
blommor i täta knippen på grenande 
rankor upp till 80 cm. Blommar oavbrutet 
under hela sommaren. Värmetålig och 
lättskött verandaklassiker för amplar och 
stora krukor.

�-/)-�ртушс� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  - cm
  Ettårig   

 

 

Kaskadpelargon ‘Summer-
time Mixed’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon ’Summertime Mixed’ 
Hängpelargon. Populär färgblandning 
i rosa, röda och vita nyanser. 
Rikblommande, hängande plantor mycket 
�(ޔ�$��(+'�-�*�#�'ÿ�*-ѵ

�-/)-�ртфчр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  6 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Kaskadpelargon F1 ‘Tornado 
Lilac Cadix’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon F1 ’Tornado Lilac Cadix’ 
Hängpelargon. Ljust lilarosa blommor i 
täta knippen. Naturligt kompakt, grenande, 
hängande och självrensande med klargrönt 
bladverk. Bäst för amplar och lådor. 
Värmetolerant. Blommar oavbrutet under 
hela sommaren.

�-/)-�туш� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Skäggört ‘Twizzle Scarlet’ 
 
 

Penstemon barbatus  
Plantaginaceae

Skäggört ’Twizzle Scarlet’ 
Scharlakansröda, lysande blommor i 
'0ȅ$"��.+$-*-�+ÿ�#ť"��./%ü'&�-�ť1 -�� /�
täta bladverket. Prisbelönad perenn som 
blommar första året vid tidig sådd. Vacker 
färgprakt för krukor, rabatter och kanter.

�-/)-�чхтшс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Höstskäggört ‘Sensation’ 
Purpurhatt 
Skäggört Höst- 

Penstemon hartwegii  
Plantaginaceae

Höstskäggört ’Sensation’ 
Purpurhatt. Klockblommor i olika röda 
nyanser. Uppseendeväckande sort med 
hyacintlika blomspiror.

�-/)-�чхтш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april
  20-40 dgr
  juni-aug
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Penstemon ‘Carillo Red’ 
 
 

Penstemon x mexicali  
Plantaginaceae

Penstemon ’Carillo Red’ 
Lysande hallonröda blommor i stor mängd 
 Ȃ &/!0''/�ť1 -��'��1 -& /ѵ��ü'"- )�)� Ѷ�
buskiga plantor. Perenn som blommar 
första året vid tidig sådd. Prisbelönad 
färgprakt för krukor, rabatter och kanter.

�-/)-�чхтшр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Femudding F1 ‘Northern 
Lights Lavender’ 
Stjärnklase 
 

Pentas lanceolata  
Rubiaceae

Femudding  
F1 ’Northern Lights Lavender’ 
�/%ü-)&'�. ѵ��/*-�Ѷ�ť++)����*ޕ)*'&�-�( ��
små stjärnblommor i skinande rosenrosa 
över det mörkgröna, frodiga bladverket. 
Täta, kompakta plantor för krukor, lådor 
och rabattkanter. Kan även odlas inomhus 
som krukväxt året runt.

�-/)-�чхтшх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerpilört ‘Afghan’ 
Ampelpilört 
Pilört Slinger- 

Persicaria capitata  
Polygonaceae

Slingerpilört ’Afghan’ 
Ampelpilört. Skära, bollika blommor. 
Bronsfärgade blad. Perfekt för amplar, 
lådor, stenmurar m.m.

�-/)-�чхцч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig   
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Petunia F1 ‘Fanfar’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Fanfar’ 
Stora bollrunda, 100 % dubbla blommor. 
Flerfärgsblandning varav många 
/1ÿ!ü-"�� ѵ��*(+�&/Ѷ�1/(ޔ�ü3/.ü//�!ť-�
krukor, lådor och kanter.

�-/)-�тчп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Pirouette Purple’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Pirouette Purple’ 
�*''$&�Ѷ�рппڿ���0��'�Ѷ��*ȅ�)� �
blommor, purpurrosa med vit kantbård. 
Storblommande och kontrastrik med 
kompakt växtsätt för krukor, lådor och 
kanter.

�-/)-�чхууп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  35 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Pirouette Soft 
Red & White’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

� /0)$���р�ҁ�$-*0 // ��*ȅ�� ��о��#$/ ҁ�
�*''$&�Ѷ�рппڿ���0��'�Ѷ��*ȅ�)� ��'*((*-Ѷ�
ljust röda med vit kantbård. Storblom-
mande med kompakt växtsätt för krukor, 
lådor och kanter.

�-/)-�тчц� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  35 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Daddy Blue’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Daddy Blue’ 
Lavendelblå, ca 10 cm stora blommor med 
silverton och mörkt purpurblå ådring. 
�*(+�&/�*��-*��1ü3/.ü//�!ť-�&-0&*-Ѷ�'ÿ/(ޔ�#
och kanter.

�-/)-�чхутп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Prism Blue’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Prism Blue’ 
Enfärgad, djupt klarblå. Storblommande 
med kompakt växtsätt för krukor, lådor 
och kanter.

�-/)-�тцц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Prism Pink’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Prism Pink’ 
Enfärgad, intensivt klarrosa. Storblom-
mande med kompakt växtsätt för krukor, 
lådor och kanter.

�-/)-�тцх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Prism Red’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Prism Red’ 
Enfärgad i en varmt klarröd nyans. Stor-
blommande med kompakt växtsätt för 
krukor, lådor och kanter.

�-/)-�тцш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Prism Sunshine’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Prism Sunshine’ 
Ljust solgul med mörkare ådring. 
Storblommande med kompakt växtsätt för 
krukor, lådor och kanter.

�-/)-�тчф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Prism White’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Prism White’ 
Enfärgad, helvit. Storblommande med 
kompakt växtsätt för krukor, lådor och 
kanter.

�-/)-�тцч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   
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Petunia F1 ‘Sophistica Lime 
Bicolor’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Sophistica Lime Bicolor’ 
Sensationell färgkombination. Oregel-
bundet tecknade blommor i läckert 
rosa och limegult. Storblommande med 
halvhängande växtsätt för amplar och 
trädgårdskrukor.

�-/)-�тхш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25-35 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Success! HD 
Rose Star’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�ITCPFKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Success! HD Rose Star’ 
Mycket kompakt och extra storblommande 
petunia med mängder av cerise blommor, 
alla med varierande stor vit stjärna. 
�Ȃ &/!0''�( ��.$)�./*-���'*(-$& �*(�$�
krukor, amplar och samplanteringar.

�-/)-�чхуфф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Debonair Black 
Cherry’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�OWNVKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Debonair Black Cherry’ 
Skimrande svartröda blommor. Mörkgrönt 
bladverk. Mängder av blommor på kom-
pakta, välgrenande plantor. Uppseende-
väckande i krukor, lådor och amplar.

�-/)-�тхч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Dot Star Dark 
Violet’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�OWNVKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Dot Star Dark Violet’ 
� ) -ť./�( ���'*((*-�$�.&$ȅ�)� �'$'��
till mörkt cerise. Varje blomma med en 
0)$&�/ �&)$)"��1�1$/��+-$�&�-�*��üޕ�#&�-Ѷ�
som framträder olika mycket beroende 
på temperatur och läge. Stadiga och 
vädertåliga plantor för krukor, låda och 
rabatt.

�-/)-�чхусп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Dot Star Deep 
Pink’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�OWNVKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Dot Star Deep Pink’ 
� ) -ť./�( ���'*((*-�$�.&$ȅ�)� �
rosenrosa till körsbärsrosa nyanser. Varje 
blomma med en unik teckning av vita 
+-$�&�-�*��üޕ�#&�-Ѷ�.*(�!-�(/-ü� -�*'$&��
mycket beroende på temperatur och läge. 
Stadiga och vädertåliga plantor för krukor, 
låda och rabatt.

�-/)-�чхуср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Petunia F1 ‘Ingrid’ 
 
 

2GVWPKC�J[DTKFC�OWNVKƔQTC� 
Solanaceae

Petunia F1 ’Ingrid’ 
Gräddvita till antikrosa blommor med 
dekorativ nätådring från cremegult 
till rostrött. Mängder av blommor på 
kompakta, välgrenande plantor. För ampel, 
kruka och rabatt.

�-/)-�чхурх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Easy Wave 
Blue’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Easy Wave Blue’ 
Intensivt rikblommande med 50-75 cm 
långa rankor täckta av 5-7 cm stora 
blommor i djupaste blått. Praktfull i amplar 
och större krukor.

�-/)-�чхупс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  15-30 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Easy Wave 
Coral Reef’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Easy Wave Coral Reef’ 
Intensivt rikblommande med 50-75 cm 
långa rankor täckta av 5-7 cm stora 
blommor i läckert korallrosa. Praktfull i 
amplar och större krukor.

�-/)-�чхупр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  15-30 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Easy Wave 
Neon Rose’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Easy Wave Neon Rose’ 
Intensivt rikblommande med 50-75 cm 
långa rankor täckta av 5-7 cm stora 
blommor i lysande neonrosa. Praktfull i 
amplar och större krukor.

�-/)-�чхупп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  15-30 cm
  Ettårig   
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Hängpetunia F1 ‘Easy Wave 
Red Velour’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Easy Wave Red Velour’ 
Intensivt rikblommande med 50-75 cm 
långa rankor täckta av 5-7 cm stora 
blommor i varmt sammetsrött. Praktfull i 
amplar och större krukor.

�-/)-�чхупу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  15-30 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Easy Wave 
Silver’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Easy Wave Silver’ 
Intensivt rikblommande med 50-75 cm 
långa rankor täckta av 5-7 cm stora 
blommor i lavendelskimrande silvervitt 
med purpurfärgad ådring. Praktfull i 
amplar och större krukor.

�-/)-�чхупф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  15-30 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Easy Wave 
White’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Easy Wave White’ 
Intensivt rikblommande med 50-75 cm 
långa rankor täckta av 5-7 cm stora 
blommor i renaste vitt. Praktfull i amplar 
och större krukor.

�-/)-�чхупх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  15-30 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Shock 
Wave Deep Purple’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia  
F1 ’Shock Wave Deep Purple’ 
Djupt purpurrosa, 4-5 cm stora blommor 
med mörkare ådring och svalg. 
Rikblommande med 30-40 cm långa 
rankor. Bedårande i amplar, krukor och 
rabattkanter.

�-/)-�чхухр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Hängpetunia F1 ‘Shock 
Wave Pink Vein’ 
 
Petunia Häng- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Hängpetunia F1 ’Shock Wave Pink Vein’ 
Ljust rosa, 4-5 cm stora blommor med 
ådring och mörkare svalg. Rikblommande 
med 30-40 cm långa rankor. Bedårande i 
amplar, krukor och rabattkanter.

�-/)-�чхухп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Rondellpetunia F1 ‘Tidal 
Wave Cherry’ 
 
Petunia Rondell- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Rondellpetunia F1 ’Tidal Wave Cherry’ 
Halvstora, körsbärsrosa blommor med 
mörkare rosa ådring och svalg. Otrolig 
blomrikedom hela säsongen. För krukor 
och friplantering, gärna på större ytor som 
den täcker snabbt.

�-/)-�чхурр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Rondellpetunia F1 ‘Tidal 
Wave Red Velour’ 
 
Petunia Rondell- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Rondellpetunia  
F1 ’Tidal Wave Red Velour’ 
Mörkt sammetsröda, 4-5 cm stora blommor 
med mörkare ådring och svalg. Otrolig 
blomrikedom hela säsongen. För krukor 
och friplantering, gärna på större ytor som 
den täcker snabbt.

�-/)-�чхурс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Rondellpetunia F1 ‘Tidal 
Wave Silver’ 
 
Petunia Rondell- 

Petunia hybrida  
Solanaceae

Rondellpetunia F1 ’Tidal Wave Silver’ 
Halvstora, rosatonade silvervita blommor 
med mörkt purpurfärgad ådring. Otrolig 
blomrikedom hela säsongen. För krukor 
och friplantering, gärna på större ytor som 
den täcker snabbt.

�-/)-�чхурп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Klockfacelia ‘Blue Wonder’ 
 
Facelia Klock- 

Phacelia campanularia  
Hydrophyllaceae

Klockfacelia ’Blue Wonder’ 
Gentianablå klockblommor. Lågt, 
buskformigt, marktäckande växtsätt. Fin i 
rabattkanter och lådor. Bra dragväxt för bin 
och fjärilar.

�-/)-�чхфп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-maj
  10-40 dgr
  juni-juli
  25 cm
  Ettårig   
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Facelia ‘Summertime Blues’ 
 
 

2JCEGNKC�ITCPFKƔQTC� 
Hydrophyllaceae

Facelia ’Summertime Blues’ 
Storblommande facelia med mängder av 
)ü+)�Ѷ�&'�-�'ÿ�*�#�1$/��&'*�&��)ޔ�$�-*()*'
kombination. Utbredande växtsätt, passar 
för kanter, lådor och amplar. Bra dragväxt 
för bin och fjärilar. Mycket lättodlad.

�-/)-�чхфу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  400 frö
  april-maj
  10-40 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Honungsfacelia 
Honungsört 
Facelia Honungs- 

Phacelia tanacetifolia  
Hydrophyllaceae

Honungsfacelia 
Honungsört. Rikblommande med lavendel-
blå blommor i knippen. Dekorativ i sommar-
rabatten och en av de bästa dragväxterna 
för bin och fjärilar. Används även som 
gröngödslingsväxt.

�-/)-�шшпш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  10 kvm
  april-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenböna ‘Enorma’ 
Blomsterböna 
Böna Rosen- 

Phaseolus coccineus  
Fabaceae

Rosenböna ’Enorma’ 
Hög. Gröna, plattrunda baljor, 25-45 cm. 
Blomsterböna med röda blommor. 
Utmärkt matböna, bra fryssort. 
Tävlingssort.

�-/)-�шпхх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenböna ‘Painted Lady’ 
Kulturarv
Blomsterböna Kulturarv
Böna Rosen- Kulturarv

Phaseolus coccineus  
Fabaceae

Rosenböna ’Painted Lady’ 
�'*(./ -�ť)�ѵ��-ÿ)�рчффѵ��ť1 -/-üȂ��Ѷ�
klättrande, tvåfärgad blomsterböna. 
Intensivt rödorange blommor med vit 
underdel. Gröna, 20-30 cm långa baljor. 
�ť)*-)��ü-�ü/'$"�� ȅ -�&*&)$)"ѵ��-��
matböna av god kvalitet.

�-/)-�чххп� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenböna ‘Prizegewin-
ner’ EKO
Blomsterböna EKO
Böna Rosen- EKO

Phaseolus coccineus  
Fabaceae

Rosenböna ’Prizegewinner’ 
Rödblommande med långa, välfyllda 
baljor. Purpurröda bönor med svarta 
�üޕ&�-ѵ��3/- (/�-$&"$1�)� ѵ��*&�.�!ü-.&��
som brytbönor, halvmogna som spritbönor 
eller torkade som borlottobönor. Fin, 
lättodlad spaljéväxt för balkong, altan och 
varma utelägen.

�-/)-�шпххр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  10 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenböna ‘Sunset’ 
 
Böna Rosen- 

Phaseolus coccineus  
Fabaceae

Rosenböna ’Sunset’ 
Dekorativ, snabbväxande och lättodlad 
klättrare med laxrosa blommor. Perfekt 
i spaljé, pergola och liknande. Får korta, 
smakrika, gröna bönor utmärkta för 
infrysning.

�-/)-�чххр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Rosenböna ‘White Emergo’ 
EKO
 EKO
Böna Rosen- EKO

Phaseolus coccineus  
Fabaceae

Rosenböna ’White Emergo’ 
Hög. Gröna baljor med cremevita 
smörbönor, skördas späda eller fullmogna 
till soppor och sallader. Vitblommande.

�-/)-�шпхр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  15 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

5QOOCTƔQZ�Ũ$NWUJKPI�$TKFGũ�
Flamblomma 
Flox Sommar- 

Phlox drummondii  
Polemoniaceae

�*((�� ҁ�3�ҁ�'0.#$)"��-$*ޕ-
�'�(�'*((�ѵ�%01'$"/��*ȅ�)� ��'*((*-�
som varierar från renaste vitt till pastellrosa 
och hallonrött. Stor blomrikedom 
hela sommaren och är otroligt vacker i 
blomrabatter och samplanteringar, även i 
krukor och lådor.

�-/)-�чхцтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

5QOOCTƔQZ�Ũ'VJPKG�.KIJV�
Blue’ 
 
Flox Sommar- 

Phlox drummondii  
Polemoniaceae

�*((�� $(#/�3�ҁ*ޕ-$"#/��'0 ҁ�
Flamblomma. Intensivt mörkblå blommor 
med ljust lavendelblå ytterkant. Ger enorm 
blomrikedom för rabattkanter, lådor m.m.

�-/)-�чхцф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  75 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  12 cm
  Ettårig   
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5QOOCTƔQZ�Ũ6YKPMNGũ�
 
Flox Sommar- 

Phlox drummondii  
Polemoniaceae

�*((��3�ҁ�2$)&' ҁ*ޕ-
Flamblomma. Förtjusande sort med stjärn-
lika blommor i fantasifull färgblandning. 
Fin till rabattkanter, lådor m.m.

�-/)-�чхцс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  225 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Drakmynta ‘Crystal Peak 
White’ 
 
Mynta Drak- 

Physostegia virginiana  
Lamiaceae

Drakmynta ’Crystal Peak White’ 
Täta, vita blomspiror över det mörkgröna 
bladverket. Tätt, välgrenat växtsätt. Perfekt 
för rabatter och stora krukor. Perenn som 
står i full blom redan första året och odlas 
med fördel som annuell.

�-/)-�чшсц� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Silverljus ‘Silver Shield’ 
 
 

Plectranthus argentatus  
Lamiaceae

Silverljus ’Silver Shield’ 
Bladväxt med silvergröna, ludna blad 
*�#�.(ÿѶ�1$/���'*((*-ѵ��Ȃ &/!0''�$�
samplantering med blommande växter. 
Buskigt, upprätt växtsätt, ger struktur 
och karaktär i rabatter och större krukor. 
Lättodlad.

�-/)-�чхцшф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Jättepalettblad ‘Velvet 
Nights’ 
Bladnässla 
Palettblad Jätte- 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

�ü// +�' //�'���ҁ� '1 /��$"#/.ҁ�
Bladnässla. Imponerande stora, mörkt 
sammetsröda blad med ljusblå blomspiror 
under lång tid. Praktfull i stora trädgårds-
krukor, lådarrangemang och samplante-
ringar.

�-/)-�рпт� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  45 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Palettblad ‘Chocolate Cov-
ered Cherry’ 
Bladnässla 
 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

Palettblad ’Chocolate Covered Cherry’ 
Bladnässla. Körsbärsrosa center kantas av 
djupt mahogny med en tunn, ljusgrön linje 
'ü)"./�0/ѵ��*(+�&/Ѷ�1/(ޔ�ü3/.ü//ѵ��/(ü-&/�
samplanteringsväxt i krukor och rabatter.

�-/)-�рпх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Palettblad ‘Masterblend 
Rainbow’ 
Bladnässla 
 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

Palettblad ’Masterblend Rainbow’ 
Bladnässla. Traditionell krukväxt i 
variationsrik blandning. Dekorativa 
�'��)ޔ�� �(��&�)/�ÿ-� -�.�(/�*'$&��
bladteckningar. Fin utplanteringsväxt i 
rabatter och lådor. Övervintras frostfritt.

�-/)-�рпс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Palettblad ‘Premium Sun 
Watermelon’ 
Bladnässla 
 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

Palettblad ’Premium Sun Watermelon’ 
Bladnässla. Stora, kontrastrika blad med 
vattenmelon teckning, rosa i mitten, kantad 
av varierande vit linje som övergår i grönt 
längst ut. Fin bladväxt med tätt, grenande 
växtsätt, för utplantering i rabatter och lådor. 
Kan även krukodlas inomhus året runt.

�-/)-�рпрпх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  aug-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Praktportlak F1 ‘Happy Hour 
Pink Passion Mix’ 
 
Portlak Prakt- 

2QTVWNCEC�ITCPFKƔQTC� 
Portulacaceae

Praktportlak  
F1 ’Happy Hour Pink Passion Mix’ 
Stora, dubbla blommor i fuchsia, 
purpurrosa och cerise med vita strimmor. 
Välgrenande, stabila plantor för krukor, 
lådor och rabattkanter. Perfekt för varma, 
torra växtlägen i full sol.

�-/)-�чхчс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Praktportlak ‘Sundial’ 
 
Portlak Prakt- 

2QTVWNCEC�ITCPFKƔQTC� 
Portulacaceae

Praktportlak ’Sundial’ 
En karamellmix av dubbla, roslika 
blommor i rosa, aprikos, gult och orange. 
Utbredande växtsätt för krukor, lådor och 
rabatter. Torktålig för varma växtlägen.

�-/)-�чхчр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  800 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  12 cm
  Ettårig   
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Axrisp 
 
Risp Ax- 

Psylliostachys suworowii  
Plumbaginaceae

Axrisp 
Flergrenade, långa blomstjälkar, övertäckta 
av rosa småblommor. Utsökt för torkning 
och snittodling.

�-/)-�стцф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Kattamarant ‘Joey’ 
 
Amarant Katt- 

Ptilotus nobilis  
Amaranthaceae

��//�(�-�)/�ҁ�* 4ҁ�
Exceptionellt vacker med höga, borstlika 
blommor i mörkrosa med silverlyster. 
Dekorativt, silvergrönt bladverk. Ett måste 
för den som vill ha något extra. Blommorna 
har enormt lång hållbarhet. Fin i krukor, 
lådor och rabatter.

�-/)-�чхчт� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  10-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Solboll ‘Drumstick’ 
Gullboll 
Trumpinne 

Pycnosorus globosus  
Asteraceae

Solboll ’Drumstick’ 
Gullboll. Runda, guldgula blombollar på 
stela, långa stjälkar. En mycket användbar, 
ovanlig torksort. Fin även som snitt- och 
rabattblomma.

�-/)-�спшт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Mexikohatt 
 
 

Ratibida columnifera 
pulcherrima Asteraceae

Mexikohatt 
Uppseendeväckande blommor med hög, 
mörk mittdel samt bakåtböjda röda och 
gula kronblad. Findelat bladverk.

�-/)-�чхчф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Luktreseda ‘Ameliorata’ 
Doftreseda 
Reseda Lukt- 

Reseda odorata  
Resedaceae

Luktreseda ’Ameliorata’ 
�*ȅ- . ��ѵ��-��$/$*) ''�(*-(*-.�'*((��
med små, röda blommor och gulgröna 
./ť��'��Ѷ�'%01'$"/��*ȅ�)� ѵ��/(ü-&/�$�
kombination med andra växter i rabatter, 
lådor och buketter. Planteras med fördel 
nära entrén eller uteplatsen.

�-/)-�чхшп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Luktreseda ‘Machet’ 
 
Reseda Lukt- 

Reseda odorata  
Resedaceae

Luktreseda ’Machet’ 
Gammal krukväxt med stora, täta, röda, 
1ü'�*ȅ�)� �.+$-*-ѵ��++-ü//�1ü3/.ü//ѵ���)�
stammas upp till små miniträd. Attraherar 
fjärilar, bin och andra pollinerare. För 
krukodling inomhus eller utomhus eller 
friplantering i rabatt.

�-/)-�урч� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Roseneternell 
 
Eternell Rosen- 

Rhodanthe chlorocephala  
Asteraceae

Roseneternell 
Klassisk eternell med dubbla blommor i 
rosa och vita nyanser. Perfekt till torkning.

�-/)-�спрф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  15-20 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Roseneternell ‘Goliath’ 
 
Eternell Rosen- 

Rhodanthe chlorocephala  
Asteraceae

Roseneternell ’Goliath’ 
Klassisk eternell med dubbla klarröda 
blommor med mörk mitt. Hållbar rabatt- 
och bukettväxt. Perfekt till torkning.

�-/)-�спрц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-maj
  15-20 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Ricin ‘Carmencita Bright 
Red’ 
 
 

Ricinus communis  
Euphorbiaceae

Ricin ’Carmencita Bright Red’ 
�/*-�Ѷ��-*)."-ť)�Ѷ��%0+/ޕ�$&�� ��'���.*(�
(ť-&)�-�(*/�-ť//� ȅ -#�)�ѵ��'�--ť��Ѷ�
/�""$"���'*(�*''�-ѵ��Ȃ &/!0''�� )/-0(Ҋ�*�#�
bakgrundsväxt samt i mängdplantering. 
���Ѻ��ü3/ )�*�#�!-ť -)��ü-�"$ȅ$"�ѵ

�-/)-�чхшс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-aug
  150 cm
  Ettårig   
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Ricin ‘Zanzibarensis’ 
Underträd 
 

Ricinus communis  
Euphorbiaceae

Ricin ’Zanzibarensis’ Underträd. Ståtliga 
+'�)/*-�( ��(4�& /�./*-�Ѷޕ�$&�� �+�-�+'4Ҋ
blad med dekorativa, röda nerver och 
djupröda stjälkar. Små, röda blommor som 
 ȅ -!ť'%.��1�.�#�-'�&�).-ť���!-ť&�+.'�-ѵ�
Planteras med fördel som centrum- och 
bakgrundsväxt eller i stora samplanteringar. 
���Ѻ��ü3/ )�*�#�!-ť -)��ü-�"$ȅ$"�ѵ

�-/)-�чхшср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-aug
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Amarillo 
Gold’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Amarillo Gold’ 
Mycket stora, upp till 15 cm, solgula 
blommor med äppelgrön mitt, på 
&*(+�&/��*�#�%ü()�Ѷޔ�)��+'�)/*-ѵ��/-*'$"/�
rikblommande. Väldigt tålig och lättodlad 
för rabatter, krukor och buketter.

�-/)-�чхшфр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Cap-
puccino’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Cappuccino’ 
Stora, halvdubbla blommor i varma 
nyanser från brons och eldröd till mörk 
kakao. Lång blomtid. Vackra välgrenande 
plantor för alla växtlägen.

�-/)-�чхшц� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Chero-
kee Sunset’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Cherokee Sunset’ 
Rustik sensommarprakt med stora, halv- 
till heldubbla blommor i senapsgult, 
ockra och rostrött. Stor blomrikedom 
från högsommaren till långt in på hösten. 
Vackert välgrenande, hållbar till snitt och 
tålig för alla växtlägen.

�-/)-�чхшфч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Goldi-
locks’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Goldilocks’ 
Mångdubbla, klargula blommor med mörk 
mitt. Tålig och lättodlad för rabatter och 
lådor.

�-/)-�чхшф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Herbst-
wald’ EKO
 EKO
Rudbeckia Sommar- EKO

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Herbstwald’ 
Robust sommarblomma med bronsröda 
blommor som tonar ut i apelsingula 
kronbladsspetsar. Lättodlad och tålig för 
rabatter och större krukor, även för torrare 
lägen.

�-/)-�чцппр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Prairie 
Green Eyes’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Prairie Green Eyes’ 
Stora, 8-12 cm, skarpt gula blommor med 
grön mittkupol. Högre, mycket sirligt och 
�-�/&-�1ü3/.ü//ѵ��/(ü/(ޔ��//Ҋ�*�#�.)$//.*-/ѵ

�-/)-�чшпш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  120 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Rustic 
Dwarf’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Rustic Dwarf’ 
Omtyckt sommarblomma med stora 
korgblommor i varierande rödtecknade 
och gula höstfärger. Utmärkt till rabatter 
och buketter.

�-/)-�чцпп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  750 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarrudbeckia ‘Sahara’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Sahara’ 
Sensommarprakt i unik färgskala. Stora 
halv- till heldubbla blommor i rostigt 
ljusgula, karamellrosa och höströda 
nyanser från högsommaren till långt in på 
hösten. Vackert välgrenande och tålig för 
alla växtlägen.

�-/)-�чхшхп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   
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Sommarrudbeckia ‘Toto’ 
 
Rudbeckia Sommar- 

Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima Asteraceae

Sommarrudbeckia ’Toto’ 
Omtyckt sommarblomma. Halvdubbla, 
guldgula blommor med chokladbrun 
mitt. Lågt, kompakt växtsätt med 
+ -! &/�Ѷ�1ü'"- )�)� �+'�)/*-ѵ��4��$�(ޔ�/ &
blomlådor och rabatter.

�-/)-�чцпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Trumpetblomma F2 ‘Bolero’ 
 
 

Salpiglossis sinuata  
Solanaceae

Trumpetblomma F2 ’Bolero’ 
Färgprakt i röda, gula och lila nyanser med 
1��&-��ÿ�-$)"�-Ѷ�*ȅ�./�$�"0'/ѵ��$)�$�-���// -�
och blomlådor.

�-/)-�чцпт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Trumpetblomma ‘Kew Blue’ 
 
 

Salpiglossis sinuata  
Solanaceae

Trumpetblomma ’Kew Blue’ 
Dramatiskt och intensivt purpurblå, 
trumpetformade blommor med djupt 
vinrött till nästan kolsvart svalg. Höga 
buskiga plantor med riklig blomprakt hela 
.*((�- )ѵ��4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#�'ÿ�*-ѵ

�-/)-�чцпуп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Silversalvia ‘White Birds’ 
 
Salvia Silver- 

Salvia argentea  
Lamiaceae

Silversalvia ’White Birds’ 
En storslagen bladväxt. Bildar stora 
-*. // -��1�.$'1 -"-ť)�Ѷޔ�'/#ÿ-$"���'��ѵ�
�4�& /� Ȃ &/!0''�/$''.�((�).�( ��!ü-"�� �
rabattkantväxter. Passar även utmärkt i 
kruk- och lådarrangemang.

�-/)-�чшрф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Kanariesalvia ‘Lancelot’ 
 
Salvia Kanarie- 

Salvia canariensis  
Lamiaceae

Kanariesalvia ’Lancelot’ 
Lavendelrosa blommor med vinröda 
stödblad på höga spiror. Silverludet 
�'��1 -&�( ���-*(�/$.&��*ȅ�1$��� -ť-$)"ѵ�
Ovanlig, torktålig salvia för rabatten, som 
bakgrunds- eller centrumväxt. Bra dragväxt 
för pollinerande fjärilar, humlor och bin.

�-/)-�чцрпп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Scharlakanssalvia  ‘Summer 
Jewel Lavender’ 
 
Salvia Scharlakans- 

Salvia coccinea  
Lamiaceae

Scharlakanssalvia   
ҁ�0(( -�� 2 '��1 )� -ҁ�
Tidig, låg blomstersalvia i mörkt sam-
metslila. Kompakt, välgrenande växtsätt, 
lättodlad och rikblommande. För krukor, 
rabatter och samplanteringar.

�-/)-�чцрут� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Scharlakanssalvia ‘Summer 
Jewel Pink’ 
 
Salvia Scharlakans- 

Salvia coccinea  
Lamiaceae

��#�-'�&�)..�'1$��ҁ�0(( -�� 2 '��$)&ҁ�
Ljust laxrosa blommor på mörka stjälkar. 
Kompakt, välgrenande växtsätt, lättodlad 
och rikblommande. För krukor, rabatter 
och samplanteringar.

�-/)-�чцрур� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Scharlakanssalvia ‘Summer 
Jewel Red’ 
 
Salvia Scharlakans- 

Salvia coccinea  
Lamiaceae

Scharlakanssalvia  
ҁ�0(( -�� 2 '�� �ҁ�
Snabbväxande och rikblommande. 
Lysande röda blommor. Kompakt, 
välgrenande växtsätt, lättodlad och 
rikblommande. För krukor, rabatter och 
samplanteringar.

�-/)-�чцру� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Scharlakanssalvia ‘Summer 
Jewel White’ 
 
Salvia Scharlakans- 

Salvia coccinea  
Lamiaceae

Scharlakanssalvia  
ҁ�0(( -�� 2 '��#$/ ҁ�
Tidig, låg blomstersalvia i renaste vitt. 
Blommar rikligt hela sommaren. Utmärkt 
dragväxt för pollinerande fjärilar och bin. 
Kompakt, välgrenande växtsätt för krukor, 
rabatter och samplanteringar.

�-/)-�чцрус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   
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Daggsalvia ‘Blue Bedder’ 
 
Salvia Dagg- 

Salvia farinacea  
Lamiaceae

Daggsalvia ’Blue Bedder’ 
En utsökt rabatt- och snittsalvia med 
långa, blå axblommor. De vackra, höga, blå 
blomsteraxen kan även torkas. För rabatter, 
buketter och eternellarrangemang.

�-/)-�чцрф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig   

 

 

Daggsalvia ‘Cirrus’ 
 
Salvia Dagg- 

Salvia farinacea  
Lamiaceae

Daggsalvia ’Cirrus’ 
Upprätta spiror av silvervita småblommor 
över det friskt gröna bladverket. Kompakt, 
enhetligt växtsätt för samplanteringar i 
rabatter och krukor. Elegant i snitt-
arrangemang.

�-/)-�чцртр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Daggsalvia ‘Fairy Queen’ 
 
Salvia Dagg- 

Salvia farinacea  
Lamiaceae

Daggsalvia ’Fairy Queen’ 
4.�)� Ѷ�.��-ޔ'ÿ�.+$-*-�( ��1$/��.(ÿҊ
blommor över det silvergrå bladverket. 
En vacker aristokrat för välkomponerade 
rabatter och buketter. Kan även torkas.

�-/)-�чцпх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Daggsalvia ‘Strata’ 
 
Salvia Dagg- 

Salvia farinacea  
Lamiaceae

Daggsalvia ’Strata’ 
Silverfärgade spiror med klarblå små-
blommor. Perfekt växtsätt för rabatter, 
buketter och blomlådor. Kan även torkas.

�-/)-�чцрт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Salvia ‘Big Blue’ 
 
 

Salvia longispicata x farinacea  
Lamiaceae

Salvia ’Big Blue’ 
Djupt midnattsblå höga blomspiror på 
stadiga stjälkar. Välvuxna, prydliga plantor 
med ett friskt grönt bladverk med svagt 
blåtonade stjälkar och nerver. Torktålig och 
tacksam som bakgrunds- eller centrumväxt 
$�-���// -�*�#�'ÿ�*-ѵ�:1 )ޔ�)�.)$//�'*((�ѵ

�-/)-�чцрсп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-feb
  10-30 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Stäppsalvia ‘Merleau Blue’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau Blue’ 
Midnattsblå spiror på kompakta, täta 
plantor. Rikblommande under hela 
säsongen och är mycket attraktiv för 
pollinerande fjärilar och andra insekter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året och trivs bra i krukor och 
planteringar.

�-/)-�хфтпх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Stäppsalvia ‘Merleau Rose’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau Rose’ 
Intensivt purpurrosa spiror på kompakta, 
täta plantor. Rikblommande under hela 
säsongen och är mycket attraktiv för 
pollinerande fjärilar och andra insekter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året och trivs bra i krukor och 
planteringar.

�-/)-�хфтпц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Stäppsalvia ‘Merleau White’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau White’ 
Snövita spiror på kompakta, täta plantor. 
Rikblommande under hela säsongen och 
är mycket attraktiv för pollinerande fjärilar 
och andra insekter. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /�*�#�/-$1.��-��
i krukor och planteringar.

�-/)-�хфтпч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Blåsalvia 
 
Salvia Blå- 

Salvia patens  
Lamiaceae

Blåsalvia 
Intensivt gentianablå, 5 cm stora läpp-
blommor i gracila klasar. En av de mest 
 ȅ -.ť&/��-���//.�'1$*-)�ѵ

�-/)-�чцрх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 



Ettåriga blomsterväxter  |  169168  |  Ettåriga blomsterväxter

Blåsalvia ‘Oxford Blue’ 
 
Salvia Blå- 

Salvia patens  
Lamiaceae

Blåsalvia ’Oxford Blue’ 
Extra storblommande sort av den populära 
blåsalvian med sina nästan självlysande, 
kungsblå läppblommor. Sätter färg 
på rabatter, kanter och lådor, även i 
halvskuggiga, fuktiga lägen.

�-/)-�чцрхр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  15 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Praktsalvia ‘Lighthouse 
Purple’ 
 
Salvia Prakt- 

Salvia splendens  
Lamiaceae

Praktsalvia ’Lighthouse Purple’ 
Hög praktsalvia med purpurfärgade 
blomspiror. Buskiga plantor med lång 
blomtid. För grupplanteringar i rabatter 
och som centrumväxt i krukor och lådor.

�-/)-�чцрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Praktsalvia ‘Scarlet Piccolo’ 
 
Salvia Prakt- 

Salvia splendens  
Lamiaceae

Praktsalvia ’Scarlet Piccolo’ 
Utsökt, låg sort med täta, lysande röda 
blomspiror. Utmärkt som krukväxt, eller 
utomhus i lådor och rabatter.

�-/)-�ууп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Broksalvia ‘Blue Monday’ 
 
Salvia Brok- 

Salvia viridis  
Lamiaceae

Broksalvia ’Blue Monday’ 
Blåfärgade, vackert ådrade toppstödblad 
och ljusare småblommor. Rikblommande 
och lättodlad för rabatter och krukor. 
Utmärkt även i färska och torkade 
arrangemang. Lång blomtid, från juli tills 
frosten kommer.

�-/)-�чцпц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Broksalvia ‘Pink Sundae’ 
 
Salvia Brok- 

Salvia viridis  
Lamiaceae

Broksalvia ’Pink Sundae’ 
Rosaröda, vackert ådrade toppstödblad 
och ljusare småblommor. Rikblommande 
och lättodlad för rabatter och krukor. 
Utmärkt även i färska och torkade 
arrangemang. Lång blomtid, från juli tills 
frosten kommer.

�-/)-�чцпч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Broksalvia ‘White Swan’ 
 
Salvia Brok- 

Salvia viridis  
Lamiaceae

Broksalvia ’White Swan’ 
Vita, vackert ådrade toppstödblad. 
Rikblommande och lättodlad för rabatter 
och krukor. Utmärkt även i färska och 
torkade arrangemang. Lång blomtid, från 
juli tills frosten kommer.

�-/)-�чцпш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Husarknappar 
 
 

Sanvitalia procumbens  
Asteraceae

Husarknappar 
Klargula blommor som liknar 
miniatyrsolrosor, med stor, rödbrun mitt. 
Utmärkt, lättodlad marktäckare. Passar 
även för amplar och lådor.

�-/)-�чцрц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  400 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Husarknappar ‘Mandarin 
Orange’ 
 
 

Sanvitalia procumbens  
Asteraceae

Husarknappar ’Mandarin Orange’ 
Mängder av orangefärgade, enkla blommor 
med mörk mitt. Värdefull sommarblomma 
med halvhängande, utbredande växtsätt. 
�4���$�(ޔ�/ &(+ 'Ѷ�-���//�*�#�.*(� //ÿ-$"�
marktäckare.

�-/)-�чцрч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Husarknappar ‘Million Suns’ 
 
 

Sanvitalia speciosa  
Asteraceae

Husarknappar ’Million Suns’ 
�(ÿѶ�'4.�)� Ѷ�&'�-"0'���'*((*-�$�ť1 -ޕť��
över det täta bladverket. Kompakt 
grenande växtsätt. Utsökt för ampel, kruka 
och rabattkant. Utbredande växtsätt vid 
friplantering. Konstant blomrikedom under 
hela sommaren.

�-/)-�чцрш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  30 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig   
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Praktvädd 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd 
Täta, dubbla blommor på höga stjälkar. 
�ü'�*ȅ�)� �!ü-"($3�$�-ť//Ѷ�-*.�Ѷ�'$'��*�#�1$//ѵ�
Fin till sommarrabatter och buketter. Kan 
även torkas.

�-/)-�чцсп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  175 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  80-90 cm
  Ettårig   

 

 

Praktvädd ‘Magic Night’ 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd ’Magic Night’ 
Stora, tätt dubbla, mörkt purpurfärgade, 
�*ȅ�)� ��'*((*-�( ��1$/�./ÿ)��-�0& //ѵ�
Utmärkt för snitt och rabatt. Kan även 
torkas.

�-/)-�чцср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Praktvädd ‘Oxford Blue’ 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd ’Oxford Blue’ 
�/*-�Ѷ�/ü//��0��'�Ѷ��*ȅ�)� �&*-"�'*((*-�
i en angenäm indigoblå nyans. Mycket 
rikblommande. Idealisk fjärilsblomma, 
utmärkt för snitt och rabatt.

�-/)-�чцсс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Praktvädd ‘Salmon Queen’ 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd ’Salmon Queen’ 
�/*-�Ѷ�/ü//Ѷ��0��'����)ޔ�$�-*()*'�-*.��
nyanser, allt från milt pastellrosa till djupt 
'�3-*.�ѵ��4���)*.�(ޔ�/ & )/-0(Ҋ� '' -�
bakgrundsväxt med blommorna högt över 
�'��1 -& /ѵ��ü'�*ȅ�)� �$�-���// -�*�#�
buketter.

�-/)-�чцстп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Prunkfjärilsblomster 
‘Joyride’ 
Fattigmans Orkidé 
Fjärilsblomster Prunk- 

Schizanthus wisetonensis  
Solanaceae

�-0)&!%ü-$'.�'*(./ -�ҁ�*4-$� ҁ�
Fattigmans Orkidé. Traditionell, lättodlad 
krukväxt. Otrolig blomrikedom med 
*-&$�ĝ�'$&����"-)�!üޔ�$�-*()*''�)�)$)"Ѷ�� �
1/��/. ޕÿ!ü-"�� ѵ��ť-�&-0&*-�*�#�-���// -ѵ

�-/)-�уфф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Gul Stjärneternell ‘Golden 
Sun’ 
Stjärneternell Gul 
Eternell Gul Stjärn- 

5EJQGPKC�ƓNKHQNKC� 
Asteraceae

Gul Stjärneternell ’Golden Sun’ 
Klargula blommor med breda, 
uträttstående kronblad. Mycket användbar 
i färska och torkade arrangemang. Tidig 
och lättodlad.

�-/)-�срчу� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  april-juni
  15-30 dgr
  juli-sep
  35 cm
  Ettårig   

 

 

Purpurfrossört ‘Veranda’ 
 
Frossört Purpur- 

Scutellaria javanica  
Lamiaceae

Purpurfrossört ’Veranda’ 
Magiskt midnattsblå blommor med 
sammetslila överläpp. Mörkt, friskt 
bladverk med naturligt utbredande 
växtsätt. Utmärkt för krukor eller amplar i 
skuggläge.

�-/)-�чцсфп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  5-15 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Silverek ‘Cirrus’ 
 
 

Senecio cineraria  
Asteraceae

Silverek ’Cirrus’ 
Bladväxt med silverglänsande, mjukt 
'0�)�Ѷ�1ÿ"/�)��� ��'��ѵ��Ȃ &/!0''�$�
kombination med färgade blommor i 
krukor, lådor och kanter. Bra vädertålig och 
./ÿ-ޔ�)�'ÿ)"/�$)�+ÿ�. )#ť./ )ѵ

�-/)-�чсцпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Silverek ‘Silver Dust’ 
 
 

Senecio cineraria  
Asteraceae

Silverek ’Silver Dust’ 
Traditionell utplanteringsväxt med djupt 
�&$ޕ� Ѷ�.$'1 -"'ü).�)� ��'��ѵ��/(ü-&/�$�
kombination med färgade blommor. För 
lådor och kanter. Fin långt in på senhösten.

�-/)-�чсцп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Ettårig   
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Prydnadshirs 
Kolvhirs 
Hirs Prydnads- 

Setaria italica v. longiseta  
Poaceae

Prydnadshirs 
Kolvhirs. Högre prydnadsgräs med deko-
rativa, långa kolvax. Fin särskilt i större 
buketter, färska eller torkade. Bra även som 
fågelfoder.

�-/)-�стфп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-aug
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Sommarglim ‘Sibella 
Carmine’ 
 
Glim Sommar- 

Silene pendula  
Caryophyllaceae

Sommarglim ’Sibella Carmine’ 
Fantastisk blomsterprakt med upp till 
60 cm långa rankor täckta av små, halv-
dubbla blommor i intensivt purpurrosa. 
Senare bildas dekorativa fröhöljen, som 
små randiga papperslyktor. Självrensande 
och lättskött för sommarens amplar, 
balkonglådor och höga krukor.

�-/)-�чцтрп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  - cm
  Ettårig   

 

 

Sommarglim ‘Sibella White’ 
Rosenglim 
Glim Sommar- 

Silene pendula  
Caryophyllaceae

Sommarglim ’Sibella White’ 
Rosenglim. Fantastisk blomsterprakt 
med upp till 60 cm långa rankor täckta av 
små, halvdubbla blommor i renaste vitt. 
Senare bildas dekorativa fröhöljen, som 
små randiga papperslyktor. Självrensande 
och lättskött för sommarens amplar, 
balkonglådor och höga krukor.

�-/)-�чцтрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  - cm
  Ettårig   

 

 

Röd Aubergin ‘Pumpkin 
On-A-Stick’ EKO
 EKO
Aubergin Röd EKO

Solanum aethiopicum  
Solanaceae

Röd Aubergin ’Pumpkin On-A-Stick’ 
Ovanlig aubergin med ca 5 cm stora, 
orangeröda, minipumpor längs stjälken. 
Stjälkarna plockas och avlövas när 
frukterna blivit djupt orangeröda. 
Exotisk snittväxt för färska och torkade 
arrangemang.

�-/)-�чцттп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Durra ‘Nigrum’ 
 
 

Sorghum bicolor  
Poaceae

Durra ’Nigrum’ 
�-�ȅ$"/�"-ü.ѵ��/*-�Ѷ�0++-ü//�Ѷ��*-./'$&��
vippor, grönfärgade med en anstrykning 
av gulbrunt. Sädesslag som odlades 
redan för 5000 år sedan. Utgör än i dag en 
viktig gröda i bl.a. Afrika och Sydamerika. 
Fröerna används till mjöl och öl m.m.

�-/)-�стфц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  100 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juni-juli
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Vindvallmo ‘Copper Queen’ 
 
Vallmo Vind- 

Stylomecon heterophylla  
Papaveraceae

Vindvallmo ’Copper Queen’ 
Glödande orange, vallmolika blommor 
med kopparton och svart center. 
Sällsynt i odling med ursprung från den 
nordamerikanska prärien. Rikblommande 
*�#�1ü'�*ȅ�)� ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ�"-ÿ"-ť)/�
bladverk.

�-/)-�чцтш� �-$.�ууѶфп

Direktsådd

  20 pellets
  maj-juni
  5-15 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

5PȤƔKPIC�Ũ$NWVQRKCũ�
Bacopa 
 

Sutera cordata  
Scrophulariaceae

�)ťޕ$)"��ҁ�'0/*+$�ҁ�
Bacopa. Mängder av ljust lavendelblå 
småblommor längs stjälkarna. Tidig och 
rikblommande under hela säsongen. 
Mycket uppskattad vävarväxt för amplar 
och lådor. Multipellets som förenklar sådd 
och omskolning.

�-/)-�чцтшх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  maj-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

5PȤƔKPIC�Ũ2KPMVQRKCũ�
Bacopa 
 

Sutera cordata  
Scrophulariaceae

�)ťޕ$)"��ҁ�$)&/*+$�ҁ�
Bacopa. Mängder av bedårande, lavendel-
rosa småblommor längs stjälkarna. Tidig 
och rikblommande under hela säsongen. 
Mycket uppskattad vävarväxt för amplar 
och lådor med rankor på 20-30 cm. Multi-
pellets som förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чцтшу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  maj-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

5PȤƔKPIC�Ũ5PQYVQRKCũ�
Bacopa 
 

Sutera cordata  
Scrophulariaceae

�)ťޕ$)"��ҁ�)*2/*+$�ҁ�
Bacopa. Vita småblommor längs stjälkarna. 
Tidig och rikblommande under hela 
säsongen. Mycket uppskattad vävarväxt 
för amplar och lådor. Multipellets som 
förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чцтшф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  maj-sep
  15 cm
  Ettårig   
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Stor Tagetes ‘Alaska’ 
 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes ’Alaska’ 
Storblommande, hög tagetes. Stadiga, 
välgrenande buskar med 7-8 cm stora, 
heldubbla blommor i citrongult. 
Rikblommande och tålig för rabatter och 
samplanteringar.

�-/)-�чцфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Tagetes ‘Carillo’ 
Busktagetes 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes ’Carillo’ 
�0.&/�" / .ѵ��-�ȅ1ü3�)� �.*-/Ѷ��$'��-�
stora, täta buskar. Blommorna är dubbla 
till enkla, från mörkt gula till gräddfärgade. 
Fin bakgrunds- och centrumväxt för 
rabatter och större lådplanteringar.

�-/)-�чцуц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Tagetes ‘Crackerjack’ 
 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes ’Crackerjack’ 
Stora, dubbla, runda blommor i citron, 
gult och orange. För rabatter och större 
lådplanteringar.

�-/)-�чцуф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Tagetes ‘Dune Mix’ 
 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes ’Dune Mix’ 
Storblommande, låg. Mycket täta, 8-10 cm 
stora, lätt plattrunda blommor i citrongult, 
guldgult och orange. Tidig och kompakt 
med utmärkt vädertolerans. Perfekt 
växtsätt för blomlådor och rabatt.

�-/)-�чцшпр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Tagetes ‘Moonlight’ 
 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes ’Moonlight’ 
Vackra, låga, enhetliga buskar med stora, 
ljust månskensgula, näst intill bollrunda 
blommor. Rikblommande och tålig för 
rabattkanter och blomlådor.

�-/)-�чцфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  35-40 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Tagetes ‘Odorless 
Golden Goddess’ 
 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes ’Odorless Golden Goddess’ 
�ü./�$)/$''��*ȅ!-$Ѷ��). .�+�..��!ť-��'' -"$& -ѵ�
Stora, tätt dubbla, guldorange blommor. 
Stadigt växtsätt och regntålig. Ovanlig sort 
för rabatter och blomlådor.

�-/)-�чцуш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Tagetes F1 ‘Vanilla’ 
Vit Tagetes 
Tagetes Stor 

Tagetes erecta  
Asteraceae

Stor Tagetes F1 ’Vanilla’ 
Vit Tagetes. Jättestora, tätt dubbla, 
�- ( 1$/���'*((*-ѵ�� )ޔ�)�./ �1$/��
.*-/ )�#$//$''.ѵ��ť-/-üȂ'$"�!ť-�-���// -�*�#�
blomlådor.

�-/)-�чцфт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Stor Hybridtagetes ‘Kon-
stance’ 
Hybridtagetes Stor 
Tagetes Stor Hybrid- 

Tagetes patula x erecta  
Asteraceae

Stor Hybridtagetes ’Konstance’ 
Halvhög tagetes med mängder av 
mahognyröda, fyllda blommor med gula 
stänk i mitten. Friskt grönt bladverk. 
Blommar extremt länge och rikligt med 
täta, välgrenande plantor för rabatter, lådor 
och samplanteringar.

�-/)-�чцфу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Lakritstagetes ‘Dropshot’ 
Lakritsört 
Tagetes Lakrits- 

6CIGVGU�ƓNKHQNKC� 
Asteraceae

Lakritstagetes ’Dropshot’ 
Lakritsört. Stadiga, gröna små buskar 
�"$&$ޕ(ޔ�� )��'���.*(�#�-� )�$)/ ).$1�
�*ȅ�*�#�.(�&��1�.ť/'�&-$/.ѵ��&ť-���.+ü���
�'��&1$./�-� ȅ -#�)��*�#��)1ü)��.*(�
smaksättning av te, drinkar och desserter 
eller ät direkt istället för godis. Odlas i 
krukor eller på varmt, skyddat uteläge.

�-/)-�трфст� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   
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Linnétagetes ‘Burning 
Embers’ Kulturarv
 Kulturarv
Tagetes Linné- Kulturarv

Tagetes linnaeus  
Asteraceae

Linnétagetes ’Burning Embers’ 
Kulturarvssort från 1920-talet. Enkla, 
bronsröda blommor med guldkant med 
viss variation. Sirligt, buskigt växtsätt för 
kruka och rabatt. Sorten härstammar från 
Linnés Hammarby.

�-/)-�чцчрп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Jolly 
Jester’ Kulturarv
 Kulturarv
Tagetes Sammets- Kulturarv

Tagetes patula  
Asteraceae

��(( /./�" / .�ҁ�*''4�� ./ -ҁ�
Enkelblommande. Kulturarvssort från 
рцппҊ/�' /ѵ��*ȅ�)� Ѷ�(4�& /�&*)/-�./-$&�Ѷ�
mörkt röda blommor med skarpt gula 
ränder. Växer i höga buskformationer. För 
krukor, lådor och rabattkanter.

�-/)-�чцфх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Alumia 
Vanilla Cream’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Alumia Vanilla Cream’ 
Fyllda blommor, 5-6 cm stora i en unik 
månskensgul nyans med gyllengul 
mittkrona. Otroligt rikblommande med 
kompakt, grenande växtsätt. Bra val för 
krukor, rabatter och blomlådor.

�-/)-�чцчшр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Durango 
Bolero’ 
 
 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Durango Bolero’ 
Dubbla solgula blommor med varierande 
röd marmorering, 5-6 cm stora. Otroligt 
rikblommande med kompakt, grenande 
växtsätt. Bra val för krukor, rabatter och 
blomlådor.

�-/)-�чцчхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Favourite 
Red’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Favourite Red’ 
Enkelblommande. Enkla, röda till 
eldfärgade blommor med stor, utmärkande 
gul mitt. Rikblommande och vädertålig, för 
lådor och rabattkanter.

�-/)-�чцчу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Fireball’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Fireball’ 
Helt fyllda blommor i mustig variation från 
djupt mahognyröd till tegel, terrakotta och 
ljust orange. Rikblommande med kompakt, 
grenande växtsätt. Bra val för krukor, 
rabatter och blomlådor.

�-/)-�чцххс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Glow’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Glow’ 
Dubbelblommande. Intensivt, riktigt 
glödande, orangea, dubbla blommor. 
Vädertålig sort för rabattkanter och 
blomlådor.

�-/)-�чцчп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Honey-
comb’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Honeycomb’ 
Dubbla, tegelröda blommor, vackert 
tecknade med guldgul krona och 
kronbladskanter. Utmärkt för krukor, lådor 
och rabattkanter. 

�-/)-�чццф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Legion Of 
Honour’ Kulturarv
 Kulturarv
Tagetes Sammets- Kulturarv

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Legion Of Honour’ 
Från 1860-talet. Enkelblommande. Lysande 
klargula blommor med kastanjeröd 
teckning. Kompakt och buskigt växtsätt, 
utmärkt för kanter och lådor. Fantastisk 
.*-/�.*(� ȅ -�( -�ü)�рфп�ÿ-�!*-/!�-�)� �ü-�
mångas favorit.

�-/)-�чцус� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   
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Sammetstagetes ‘Mowgli 
Orange’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Mowgli Orange’ 
Dubbelblommande. Varmt orange 
blommor med helfylld mittkrona, som små 
rosor. Blommar generöst hela sommaren 
på extra låga, kompakta plantor, perfekt för 
krukor, lådor och rabattkanter.

�-/)-�чцурс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Mr. 
Majestic’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

��(( /./�" / .�ҁ�-ѵ���% ./$�ҁ�
Enkelblommande. Unik sort med 4-5 cm 
stora blommor, mahognyröda och 
gul randiga från mitten mot kanterna. 
Väl grenat, lågt växtsätt. Rikblommande för 
rabattkanter och blomlådor.

�-/)-�чцшс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Orange 
Flame’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Orange Flame’ 
Dubbelblommande. Rabatt-tagetes. 
Mahognyröda blommor med gyllengul 
mittkrona. Blommar rikligt långt inpå 
hösten. Buskigt, något högre växtsätt, 
utmärkt för rabatter och kanter.

�-/)-�чцфц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Primo 
Yellow’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Primo Yellow’ 
Dubbelblommande. Citrongula blommor 
som små rosor med helfylld mittkrona och 
enkel krage. Extra lågväxande, perfekt för 
rabattkanter och krukor.

�-/)-�чцур� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Red 
Marietta’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Red Marietta’ 
Enkelblommande. Stora, sammetsröda, 
enkla blommor med veckad, gul ytterbård 
och gul mitt. Utsökt för lådor och 
rabattkanter.

�-/)-�чцчт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Silvia’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Silvia’ 
Enkelblommande. Gammal, omtyckt 
sort med guldgula, enkla, vågkantade 
blommor och djupgrönt bladverk. Bästa 
vädertålighet för krukor, lådor och 
rabattkanter.

�-/)-�чцчх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Strawberry 
Blonde’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Strawberry Blonde’ 
Helt fyllda blommor med en fascinerande 
färgväxling från djupt mahognyröd 
till hallonrosa, persika och citrongul. 
Rikblommande med kompakt, grenande 
växtsätt. Bra val för krukor, rabatter och 
blomlådor.

�-/)-�чцфчп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Sammetstagetes ‘Tiger Eyes’ 
 
Tagetes Sammets- 

Tagetes patula nana  
Asteraceae

Sammetstagetes ’Tiger Eyes’ 
Dubbelblommande. Blommor som små 
rosor med guldgul, fylld mittkrona och 
mahognyröd krage. Extra lågväxande, 
perfekt för rabattkanter och krukor.

�-/)-�чцут� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Gröngödsling Tagetes 
‘Evergreen’ 
 
Tagetes Gröngödsling 

Tagetes patula  
Asteraceae

Gröngödsling Tagetes ’Evergreen’ 
Bladtagetes som sällan blommar i 
vårt klimat. Gröngödslingsväxt som 
rekommenderas som jordförbättrare och är 
 Ȃ &/$1�(*/�.&��'$"��%*-�) (�/*� -ѵ�ÿ"Ѷ�
kompakt bladmassa som kväver ogräs. 
Mylla ned hela växtmassan i jorden på 
hösten innan frosten.

�-/)-�трфср� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-okt
  35 cm
  Ettårig   
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Gröngödsling Tagetes 
‘Ground Control’ 
 
Tagetes Gröngödsling 

Tagetes patula  
Asteraceae

Gröngödsling Tagetes ’Ground Control’ 
Gröngödslingsväxt som rekommenderas 
som jordförbättrare och tar bort upp till 
95 % av de skadliga jordnematoderna. 
Mylla ned hela växtmassan i jorden på 
hösten innan frosten. Blommar rikligt med 
enkla, orange blommor hela sommaren.

�-/)-�трфсс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Liten Tagetes EKO
 EKO
Tagetes Liten EKO

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes 
Kryddtagetes. Täta buskar med blommor 
i orange, gult och rött i mängd och ett 
�$/-*)�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ÿ� ��'*((*-�
och blad är ätliga och dekorativa i sallader, 
på tårtor m.m. För amplar, lådor och 
rabatter.

�-/)-�чцчцф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Liten Tagetes ‘Golden Gem’ 
 
Tagetes Liten 

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes ’Golden Gem’ 
Kryddtagetes. Täta, välformade plantor 
med hundratals guldgula småblommor. 
För amplar, krukor och rabattkanter.

�-/)-�чцчч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Liten Tagetes ‘Orange Gem’ 
 
Tagetes Liten 

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes ’Orange Gem’ 
Kryddtagetes. Täta, välformade 
plantor med hundratals småblommor 
i skarpt orange. För amplar, krukor och 
rabattkanter.

�-/)-�чцчц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Liten Tagetes ‘Red Gem’ 
 
Tagetes Liten 

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes ’Red Gem’ 
Kryddtagetes. Täta buskar täckta av enkla, 
eldröda småblommor med gul mitt. 
��Ѷ/"$&$ޕ($�-*(�/$.&/��'��1 -&ѵ��4�& /�
blomvillig för kanter, amplar och lådor 
samt som liten häck. Blad och blommor 
#��*�(*/�"$��Ѷ�&-4(ޔ�( �-#��)1ü)�.�ü1 )�$�
sallader och matlagning.

�-/)-�чцчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Liten Tagetes ‘Signet Lemon’ 
Kryddtagetes 
Tagetes Liten 

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes ’Signet Lemon’ 
�-4��/�" / .ѵ��ü-.&$'/��$/-*)�*ȅ�)� �
bladverk i täta buskar. Enkla, klargula 
blommor. Både blommor och blad är ätliga 
och dekorativa i sallader, på tårtor m.m. 
För amplar, lådor och rabatter.

�-/)-�трфт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Bärnstensvippa ‘Limón’ 
 
 

Talinum paniculatum  
Portulacaceae

Bärnstensvippa ’Limón’ 
Täta, limegröna bladrosetter med höga 
�'*(./ü)"'�-ѵ�� �./*-�Ѷ�'0ȅ$"��1$++*-)��!ÿ-�
rosa, skira blommor som senare utvecklas 
till små, runda, mörkröda frökapslar. Tåligt 
och lättodlat blickfång för amplar, lådor 
och rabatter.

�-/)-�чцштп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Bärnstensvippa ‘Verde’ 
 
 

Talinum paniculatum  
Portulacaceae

Bärnstensvippa ’Verde’ 
Kompakta, mörkgröna bladrosetter med 
skira vippor på höga stjälkar med rosa, 
graciösa blommor som senare utvecklas 
till små, runda, mörkröda frökapslar. Tåligt 
och lättodlat blickfång för samplanteringar 
i krukor och rabatter.

�-/)-�чцштр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-okt
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsmattram ‘Santana 
Yellow’ 
 
Mattram Trädgårds- 

Tanacetum parthenium  
Asteraceae

Trädgårdsmattram ’Santana Yellow’ 
Mjukt gula, täta, dubbla blommor med en 
enkel krans av vita kronblad. Flergrenande, 
'ÿ"1ü3�)� �+'���/"$&$ޕ�� )�-*/('��1 -&ѵ�
Rikblommande för kant, låda och rabatt.

�-/)-�чсхтр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Ettårig   
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Trädgårdsmattram ‘Tetra 
White Wonder’ 
Snittmattram 
Mattram Trädgårds- 

Tanacetum parthenium  
Asteraceae

Trädgårdsmattram ’Tetra White Wonder’ 
Snittmattram. Hög snitt- och rabattsort 
med rent vita, 100 % dubbla blommor 
i mängd. Fin som utfyllnad i buketter 
tillsammans med färgade blommor.

�-/)-�чсфч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  55 cm
  Ettårig   

 

 

Trädgårdsmattram ‘White 
Star’ 
 
Mattram Trädgårds- 

Tanacetum parthenium  
Asteraceae

Trädgårdsmattram ’White Star’ 
�$/�Ѷ�# '�0��'���'*((*-�+ÿޕ� -"- )�� �
stjälkar. Flikade, ljusgröna blad. 
Rikblommande kant, låda och rabatt.

�-/)-�чсхт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  18 cm
  Ettårig   

 

 

Svartöga ‘African Sunset’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’African Sunset’ 
Slingerväxt med 2-3 cm stora blommor. 
Milda nyanser av laxrosa, aprikos och 
cremegult med mörkt öga på varje planta. 
Flerårig, odlas som ettårig eller övervintras 
inomhus.

�-/)-�чштп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘Alba Oculata’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’Alba Oculata’ 
Stora, vita blommor med mörk mitt på 
långa rankor. Slingerväxt som odlas i 
spaljé eller liknande. Odlas som ettårig 
sommarblomma eller övervintrande 
inomhusväxt.

�-/)-�учт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘Aurantiaca 
Oculata’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’Aurantiaca Oculata’ 
Stora, orange blommor med mörk mitt 
på långa rankor. Slingerväxt som odlas i 
spaljé eller liknande. Odlas som ettårig 
sommarblomma eller övervintrande 
inomhusväxt.

�-/)-�учс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘Aurea’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’Aurea’ 
Stora, milt solskensgula blommor på långa 
rankor med frodigt bladverk. Enstaka 
blommor med svart öga kan förekomma. 
Slingerväxt som odlas i krukor och lådor 
mot spaljé eller liknande. Odlas som ettårig 
sommarblomma eller övervintrande 
inomhusväxt.

�-/)-�чшучп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Texaskrage ‘Golden Dawn’ 
Gulkrage 
 

Thymophylla tenuiloba  
Asteraceae

Texaskrage ’Golden Dawn’ 
Gulkrage. Mängder av små, solgula 
blommor på täta, välgrenande plantor med 
� &*-�/$1/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ��/(ü-&/�$�
samplanteringar. Hängande växtsätt för 
amplar, lådor och kanter.

�-/)-�учу� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig   

 

 

Inkakrage ‘Orange Torch’ 
Mexikansk Solblomma 
Solblomma Mexikansk 

Tithonia rotundifolia  
Asteraceae

Inkakrage ’Orange Torch’ 
Mexikansk Solblomma. Ståtligt växtsätt 
med intensivt orangeröda, ca 8 cm stora, 
��#'$�'$&���'*((*-�*��"$&$ޕ�#��'��ѵ�
Exklusiv centrumväxt i sommarrabatter 
och buketter.

�-/)-�чцшф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   

 

 

Inkakrage ‘Yellow Torch’ 
Mexikansk Solblomma 
Solblomma Mexikansk 

Tithonia rotundifolia  
Asteraceae

Inkakrage ’Yellow Torch’ 
Mexikansk Solblomma. Ståtligt växtsätt 
med honungsgula, ca 8 cm stora, dahlialika 
�'*((*-�*��"$&$ޕ�#��'��ѵ��3&'0.$1�� )/-0(Ҋ
växt i sommarrabatter och buketter.

�-/)-�чшпх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Ettårig   
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Blåparasoll ‘Lacy Mix’ 
Spetsblomma 
 

Trachymene caerulea  
Apiaceae

Blåparasoll ’Lacy Mix’ 
Spetsblomma. Stora, skira, parasollika 
blomsamlingar i blått, rosa och vitt över 
bladverket. Grenande, buskigt växtsätt. 
Utsökt i rabatter och till snittarrangemang.

�-/)-�чтух� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  80 frö
  feb-april
  10-40 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Alaska’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Alaska’ 
Indiankrasse. Dekorativt vitmarmorerade 
blad. Enkla blommor i klara röda och gula 
nyanser. Halvlånga rankor för amplar, lådor 
och kanter. Blommor och blad är ätliga och 
kan användas i sallader, som dekoration 
m.m.

�-/)-�ччрр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Alaska Salmon 
Orange’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Alaska Salmon Orange’ 
Indiankrasse. Mängder av blommor i 
en lysande laxorange nyans över det 
dekorativa vitmarmorerade bladverket. 
Halvlånga rankor för amplar, lådor och 
kanter. Blommor och blad är ätliga och kan 
användas i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�ччрс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Baby Orange’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Baby Orange’ 
Indiankrasse. Mörkbladig minikrasse 
med mängder av ca 5 cm stora blommor 
i knalligt rödorange över det mörka 
bladverket. Nätta, rundade plantor, 
perfekta för krukor, amplar och kanter. 
Blommor och blad är ätliga och kan 
användas i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�ччпсу� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Baby Rose’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Baby Rose’ 
Indiankrasse. Mörkbladig minikrasse 
med mängder av ca 5 cm stora blommor 
i en helt ny, djupt hallonrosa nyans över 
det mörka bladverket. Nätta, rundade 
plantor, perfekta för krukor, amplar och 
kanter. Blommor och blad är ätliga och kan 
användas i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�ччпср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Jewel Primrose’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

�0.&&-�.. �ҁ� 2 '��-$(-*. ҁ�
Indiankrasse. Milt solgula, halv- och 
# '�0��'����#�)ޔ�$�-*()*'-(*)$�( ��� /�
gyllengröna bladverket. Halvlånga rankor 
för amplar, lådor och kanter. Blommor och 
blad är ätliga och kan användas i sallader, 
som dekoration m.m.

�-/)-�ччпст� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Ladybird Rose’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Ladybird Rose’ 
Indiankrasse. Körsbärsröda till antikrosa 
blommor med svagt purpurfärgade 
ådringar och klargult svalg. Mycket 
rikblommande. Halvlånga rankor för 
amplar, lådor och kanter. Blommor och 
blad är ätliga och kan användas i sallader, 
som dekoration m.m.

�-/)-�ччпсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Princess Of 
India’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Princess Of India’ 
Indiankrasse. Förtjusande, lågväxande 
dvärgkrasse med mörkgrönt bladverk och 
blommor i lysande scharlakansrött. Mycket 
söt i krukor och rabattkanter. Blommor och 
blad är ätliga och kan användas i sallader, 
som dekoration m.m.

�-/)-�ччпс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  20 cm
  Ettårig   

 

 

Buskkrasse ‘Tip Top’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Tip Top’ 
Indiankrasse. Enkla blommor i stor 
färgskala. Ljusgrönt småbladig. Halvlånga 
rankor för amplar, lådor och kanter. 
Blommor och blad är ätliga och kan 
användas i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�ччрп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig   
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Buskkrasse ‘Wina Born’ 
Indiankrasse 
Krasse Busk- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Buskkrasse ’Wina Born’ 
Indiankrasse. Spektakulära blommor i gult 
med röd teckning. Halvlånga rankor för 
amplar, lådor och kanter. Blommor och 
blad är ätliga och kan användas i sallader, 
som dekoration m.m.

�-/)-�ччпш� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerkrasse EKO
 EKO
Krasse Slinger- EKO

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Slingerkrasse 
Enkla och mer eller mindre dubbla 
blommor i variationsrik blandning från 
cremevitt och gyllengult till lysande orange 
och eldrött. Rikblommande slingerväxt för 
spaljé och liknande. Blommor och blad 
är ätliga och kan användas i sallader, som 
dekoration m.m.

�-/)-�ччппр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerkrasse ‘Cherrelle’ 
 
Krasse Slinger- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Slingerkrasse ’Cherrelle’ 
Medelhög. Mer eller mindre dubbla 
blommor i bedårande körsbärsrött över 
ett iögonfallande limegrönt bladverk. 
Fin slingerväxt för spaljé och staket eller 
som marktäckare. Blommor och blad är 
ätliga och kan användas i sallader, som 
dekoration m.m.

�-/)-�ччпур� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerkrasse ‘Ice Age’ 
Indiankrasse 
Krasse Slinger- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Slingerkrasse ’Ice Age’ 
Indiankrasse. Gräddvita blommor med 
vaniljgult svalg. Blommorna är läckra i 
sallader och som kakdekoration. Utmärkt 
slingerväxt för spaljé och staket eller 
som marktäckare. Blommor och blad är 
ätliga och kan användas i sallader, som 
dekoration m.m.

�-/)-�ччпт� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerkrasse ‘Jewel Of 
Africa’ 
Indiankrasse 
Krasse Slinger- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

�'$)" -&-�.. �ҁ� 2 '��!��!-$��ҁ�
Indiankrasse. Enkla blommor i stor, 
kontrastrik färgskala. Varierande 
ljusmönstrade blad. Mycket blomvillig. 
Utmärkt slingerväxt för spaljé och staket 
eller som marktäckare. Blommor och blad 
är ätliga och kan användas i sallader, som 
dekoration m.m.

�-/)-�ччпп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  225 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerkrasse ‘Moonlight’ 
Indiankrasse 
Krasse Slinger- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Slingerkrasse ’Moonlight’ 
Indiankrasse. Mjukt vaniljgula, enkla 
blommor och ljusgrönt bladverk. Vackert, 
slingrande växtsätt för spaljé och staket 
eller som marktäckare. Blommor och blad 
är ätliga och kan användas i sallader, som 
dekoration m.m.

�-/)-�ччпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  175 cm
  Ettårig   

 

 

Slingerkrasse ‘Purple 
Emperor’ 
 
Krasse Slinger- 

Tropaeolum majus  
Tropaeolaceae

Slingerkrasse ’Purple Emperor’ 
Enkelblommande i en unik, antikrosa 
)4�).�.*(��' &)�-� ȅ -#�)�ѵ��-$.&/�"-ť)/�
bladverk. Mycket blomvillig. Fin slingerväxt 
för spaljé och staket eller som marktäckare. 
Blommor och blad är ätliga och kan 
användas i sallader, som dekoration m.m.

�-/)-�ччпуп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  150 cm
  Ettårig   

 

 

Fjärilskrasse 
Pilgrimskrasse 
Krasse Fjärils- 

Tropaeolum peregrinum  
Tropaeolaceae

Fjärilskrasse 
Pilgrimskrasse. Vacker slingerväxt med 
mängder av guldgula, fransade blommor. 
Odlas inomhus i kruka eller utomhus i 
lådor, friplanterad mot spaljé, staket, 
pergola eller liknande.

�-/)-�фпш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig   

 

 

Jätteverbena 
 
Verbena Jätte- 

Verbena bonariensis  
Verbenaceae

�ü// 1 -� )��
Upprätt, sirligt växtsätt. Blåvioletta 
��*ޕ)*'&�-�$�(ü)"� -ѵ��4�& /�� &*-�/$1�
*�#� Ȃ &/!0''�!ť-�.�(+'�)/ -$)"�*�#�.*(�
bakgrundsväxt.

�-/)-�ччрц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1
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Bondböna ‘Crimson Flow-
ered’ Kulturarv
 Kulturarv
Böna Bond- Kulturarv

Vicia faba  
Fabaceae

Bondböna ’Crimson Flowered’ 
Från 1778. Rödblommande bondböna. 
Upprätt växtsätt med mörkt rosaröda 
blommor i bladfästena. Korta, knubbiga, 
gröna baljor med 3-4 gröna bönor i 
varje. Utmärkt för infrysning. Vädertålig, 
utvecklas bra även i kallare klimat.

�-/)-�шпрсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  30 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet Black 
Delight’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

Minipensé F1 ’Sorbet Black Delight’ 
Täta, kompakta plantor översållade av 
ljuvliga småblommor. Mörkt purpursvarta 
blommor med liten ögonteckning i lila och 
gult. För krukor, lådor och friland.

�-/)-�чхсцц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet Car-
mine Rose’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

Minipensé F1 ’Sorbet Carmine Rose’ 
Täta, kompakta plantor översållade av 
ljuvliga småblommor. Mörkt purpurfärgade 
till djupt vinröda blommor. För krukor, 
lådor och friland.

�-/)-�чхсцс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet XP 
Delft Blue’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

�$)$+ ).ĝ��р�ҁ�*-� /����� 'ȅ��'0 ҁ�
Täta, kompakta plantor översållade av 
ljuvliga småblommor. Vita blommor med 
lavendelblå vingar och schattering, med 
ögonteckning i gult och mörkt purpur. För 
krukor, lådor och friland.

�-/)-�чхсцх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet XP 
Pink Wing’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

Minipensé F1 ’Sorbet XP Pink Wing’ 
Täta, kompakta, enhetliga plantor 
översållade av ljuvliga småblommor. Vita 
blommor med ljust lavendelrosa vingar 
och ögonteckning i gult och lavendel. För 
krukor, lådor och friland.

�-/)-�чхсцч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Pensé F1 ‘Cats Orange’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé F1 ’Cats Orange’ 
Uppmärksammad sort med intensivt 
orangea blommor med svarta linjer. 
Utmärkande är den extra långa blomtiden. 
Bra kruk- och lådsort.

�-/)-�чхтр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  15 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé F1 ‘Cool Wave Blue-
berry Swirl’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé F1 ’Cool Wave Blueberry Swirl’ 
Bedårande småblommor i de svenska 
färgerna ljust himmelsblått till mörkare 
violett med oregelbunden pastellgul 
ögonteckning. Mycket rikblommande med 
halvhängande växtsätt utmärkt för krukor, 
lådor och amplar. Ranklängd ca 30 cm.

�-/)-�чхсшр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  - cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé F1 ‘Cool Wave Straw-
berry Swirl’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé F1 ’Cool Wave Strawberry Swirl’ 
Bedårande småblommor i romantiska 
toner av svalt pastellrosa till djupt 
purpurrött med oregelbunden pastellgul 
ögonteckning. Mycket rikblommande med 
halvhängande växtsätt utmärkt för krukor, 
lådor och amplar. Ranklängd ca 30 cm.

�-/)-�чхсшс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  - cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé F1 ‘Inspire White with 
Red Blotch’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé F1 ’Inspire White with Red Blotch’ 
Stora, vita blommor med stor, mörkt vinröd 
ögonteckning. Kompakt växtsätt för kruka 
och lådor. Tidigblommande och köldtålig.

�-/)-�чхсч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  15 cm
  Tvåårig
  Zon -
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Pensé F2 ‘Jolly Joker’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

� ).ĝ��с�ҁ�*''4��*& -ҁ�
�4�& /� Ȃ &/!0''�( ��.&�-+/�'�1 )� '-ť��
överdel och lysande gulorange underdel.

�-/)-�чхтс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  15 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

2GPUȘ�Ũ4QEQEQ�4WHƔGUũ�
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

� ).ĝ�ҁ�*�*�*��0Ȃ' .ҁ�
Extra stora, kruskantade blommor i 
variationsrik färgblandning.

�-/)-�чхтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  15 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé ‘Schweizer Riesen 
Velvet’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé ’Schweizer Riesen Velvet’ 
Jätteblommande penséhybrider. Omkring 
8 cm i diameter. Fantastiska färgvariationer 
med sidenlyster. Praktblandning.

�-/)-�чхтф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  15 cm
  Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé ‘Spanish Eyes’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé ’Spanish Eyes’ 
Stora, mörkt sammetslila blommor med vit 
kantbård eller vita vingar med lila streck. 
Halvhängande växtsätt utmärkt för krukor, 
lådor och amplar.

�-/)-�чхттр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  15 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé F1 ‘Spring Matrix 
Lavender Shades’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé F1 ’Spring Matrix Lavender Shades’ 
Ljuvliga pasteller av lila nyanser med 
mörkare ådring och inslag av vitt med gult 
öga. Stora blommor, ca 8 cm i diameter, 
på kompakta plantor. Fin till vårens 
planteringar i krukor, lådor och rabatter.

�-/)-�чхсчр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  20 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Pensé F1 ‘Spring Matrix 
Sangria’ 
 
 

Viola x wittrockiana  
Violaceae

Pensé F1 ’Spring Matrix Sangria’ 
Dramatiska toner av mörkt vinröda till 
purpurvioletta nyanser med mörk teckning 
och gult öga. Stora blommor, ca 8 cm i 
diameter, på kompakta plantor. Fin till 
vårens planteringar i krukor, lådor och 
rabatter.

�-/)-�чхсчс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

juli-aug
  5-15 dgr
  april-aug
  20 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Jätte-Eternell ‘Swiss Giants’ 
 
Eternell Jätte- 

Xerochrysum bracteatum  
Asteraceae

�ü// Ҋ�/ -) ''�ҁ�2$..��$�)/.ҁ�
Stora, dubbla blommor i intensiva färger. 
Regnbågsblandning av rött, orange, 
gult, vitt och rosa i olika nyanser. Stadiga 
stjälkar, utmärkta till snitt. Hållbar eternell 
för torkade arrangemang.

�-/)-�срцфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ettårig   

 

 

Nattblomster ‘Midnight 
Candy’ 
 
 

Zaluzianskya capensis  
Scrophulariaceae

Nattblomster ’Midnight Candy’ 
Underbart märklig växt från Sydafrika. Vita, 
�*ȅ�)� ��'*((*-�( ��� '�� �&-*)�'���
och mörkt purpursvart undersida. Avger en 
�+�(ޔ-!)4�*ȅ�0(� -�&1ü''./$((�-)�ѵ��' ./�
tandade, gröna blad. Ej svårodlad. Trivs på 
soliga lägen, även i krukor och amplar.

�-/)-�чшрш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  110 frö
  feb-mars
  10-20 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ettårig   

 

 

Prydnadsmajs 
 
Majs Prydnads- 

Zea mays  
Poaceae

Prydnadsmajs 
Dekorativa, olikfärgade kolvar till torkning. 
Speciellt lämpad för större urnor, grupper 
(ѵ(ѵ�:1 )ޔ�)�.*(�+-4�)��.1ü3/ѵ

�-/)-�стсс� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   
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Prydnadsmajs ‘Striped-
Leafed’ Kulturarv
 Kulturarv
Majs Prydnads- Kulturarv

Zea mays  
Poaceae

Prydnadsmajs ’Striped-Leafed’ 
Från 1890-talet. Dekorativt randiga 
blad i rött, gult, vitt och grönt. Utmärkt 
bakgrunds- och mittväxt i rabatter. 
Företrädesvis prydnadssort men med helt 
ätliga kolvar.

�-/)-�ччсч� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  14 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  110 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia 
Dahliablommande. Stadiga stjälkar med 
./*-�Ѷ��0��'���'*((*-�$�&'�-�Ѷޔ�)��!ü-" -�
såsom rött, laxrosa, gult och vitt. Elegant i 
buketter och som bakgrundsväxt i rabatter.

�-/)-�ччтп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Burpee Hybrids’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Burpee Hybrids’ 
Kaktusblommande. Mycket stora, dubbla 
��')./-ÿޔ�� �(-*))*'� �&-*)�'��ѵ�
Nyansrik färgskala. För rabatt och snitt.

�-/)-�ччут� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  125 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Green Apple’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Green Apple’ 
Unik, dahliablommande sort med hel-
dubbla, intensivt gröngula blommor. Fin 
för rabatt och snitt.

�-/)-�ччуу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Lilleputt’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Lilleputt’ 
Mängder av små bollblommor, täta och 
heldubbla i blandade färger. Mycket söt i 
rabatter, blomlådor och buketter.

�-/)-�ччуп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Old Scabiosa’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Old Scabiosa’ 
Äldre, populär blandning med dubbla 
blommor, många med tätt, upphöjt center 
*�#� )&'��0�- ޕ�''$/��'��&�)/ -ѵ��$)�*�#�
användbar bukettzinnia som täcker en stor 
färgskala från vitt och gult till orange och 
�- ޕ�-*.��)4�). -ѵ

�-/)-�ччур� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Oriole’ Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Oriole’ 
Från 1700-talet. Stora, dubbla blommor 
av dahliatyp i en varm, glödande orange 
nyans. Fin för rabatt och snitt.

�-/)-�ччту� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Pop Art Golden 
& Red’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Pop Art Golden & Red’ 
En originell och iögonfallande zinnia. 
Kronbladen är tvåfärgade, gula med röda 
stänk. Mycket rikblommande under lång 
tid. Läcker i rabatter och buketter.

�-/)-�ччтш� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Pop Art White & Red’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Pop Art White & Red’ 
En originell och iögonfallande zinnia. 
Kronbladen är tvåfärgade, vita med röda 
stänk och strimmor. Mycket rikblommande 
under lång tid. Läcker i rabatter och 
buketter. 

�-/)-�ччтшр� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig   
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Zinnia ‘Purple Prince’ 
Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Purple Prince’ 
Från 1700-talet. Stora, dubbla blommor av 
dahliatyp i en läcker, intensivt purpurrosa 
nyans. Fin för rabatt och snitt.

�-/)-�ччтф� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Queeny Lime Orange’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Queeny Lime Orange’ 
	üȅ$"�!ü-"&*(�$)�/$*)��1�*-�)" Ѷ�
limegrönt och hallonrosa med varierande 
teckning. Halv- till heldubbla blommor 
på stadiga stjälkar, enstaka enkla kan 
!ť- &*((�ѵ��Ȃ &/!0''�$��0& //�*�#�-���//ѵ

�-/)-�ччтчр� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Queeny Lime Red’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Queeny Lime Red’ 
Unik färgkombination av limegrönt och 
hallonrosa med varierande teckning. Halv- 
till heldubbla blommor på stadiga stjälkar, 
 )./�&�� )&'��&�)�!ť- &*((�ѵ��Ȃ &/!0''�$�
bukett och rabatt.

�-/)-�ччтч� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Thumbelina’ 
Tummelisa 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Thumbelina’ 
Tummelisa. Lättodlad sommarblomma 
med små, dubbla blommor i vackra, klara 
färger. Extra låg och kompakt, perfekt för 
krukor och lådor.

�-/)-�фуп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  15 cm
  Ettårig   

 

 

Zinnia ‘Whirligig Fun’ 
 
 

Zinnia elegans  
Asteraceae

Zinnia ’Whirligig Fun’ 
Speciell sort med tvåfärgade blommor. 
Många olika, kontrastrika färgmönster. Rikt 
förgrenande. Fin för rabatt och snitt.

�-/)-�ччус� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  75 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig   

 

 

Guldzinnia ‘Chippendale’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Zinnia Guld- Kulturarv

Zinnia haageana  
Asteraceae

Guldzinnia ’Chippendale’ 
Otroligt intensiv färgprakt. Glödande 
mahognyröda blommor med gyllengul 
kantbård. Mycket lång blomtid. Kompakta 
plantor för rabatt och snittodling.

�-/)-�ччуц� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  300 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig   

 

 

Guldzinnia ‘Old Mexico Mix’ 
 
Zinnia Guld- 

Zinnia haageana  
Asteraceae

Guldzinnia ’Old Mexico Mix’ 
Variationsrik blandning av enkla och 
dubbla, huvudsakligen mörkröda blommor 
med guldgula kronbladsspetsar. Även 
enfärgade förekommer. Buskigt växtsätt för 
snitt och rabatt.

�-/)-�ччуф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Guldzinnia ‘Soleado’ 
 
Zinnia Guld- 

Zinnia haageana  
Asteraceae

Guldzinnia ’Soleado’ 
Enkla, trefärgade blommor, intensivt 
orange med guldgul kant och mahognyröd 
ring runt centrum. Mycket rikblommande 
ända till frosten. En färgklick för kanter, 
grupplanteringer och buketter.

�-/)-�ччуч� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Double Cherry’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Double Cherry’ 
Heldubbla, stora blommor i lysande körs-
bärsrött. Mycket rikblommande under hela 
säsongen och attraktiv för pollinerande 
fjärilar och bin. Stadiga, låga plantor för 
rabatter, krukor, samplanteringar och till 
snitt. Lättskött sommarprakt som även 
tolererar torrare lägen.

�-/)-�ччфсу� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   
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Marylandzinnia ‘Zahara 
Double Fire’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Double Fire’ 
Stora, heldubbla blommor i glödande 
orangerött. Mycket rikblommande under 
hela säsongen och attraktiv för polline-
rande fjärilar och bin. Stadiga, låga plantor 
för rabatter, krukor, samplanteringar och 
till snitt. Lättskött sommarprakt som även 
tolererar torrare lägen.

�-/)-�ччфсф� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Double Mix Brilliant’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia  
’Zahara Double Mix Brilliant’ 
Stora, heldubbla blommor i karamellbland-
ning av klara nyanser från orange och rött 
till rosa och gult. Mycket rikblommande. 
Fin i buketter, krukor, rabatter och sam-
planteringar. Fjärilsmagnet. Lättskött även 
på torrare lägen.

�-/)-�ччфср� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Double Raspberry Ripple’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia  
’Zahara Double Raspberry Ripple’ 
Stora, heldubbla blommor i djupt hallon-
rosa med vit schattering på kronbladen. 
Mycket rikblommande under hela säsongen. 
��)/�0��$�(ޔ�/&.$/.& // -Ѷ�&-0&*-Ѷ�-���// -�
och samplanteringar. Lättskött sommar-
prakt som även tolererar torrare lägen.

�-/)-�ччфсс� �-$.�фсѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Double White’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Double White’ 
Stora, heldubbla, rent vita blommor på 
stadiga stjälkar. Välgrenande, tåliga plantor 
som blommar rikligt tills frosten kommer. 
�4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#�.�(+'�)/ -$)"�-�
samt hållbar i buketter och arrangemang. 
Lockar bin och fjärilar till din trädgård. Trivs 
även på torrare lägen.

�-/)-�ччфст� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Double Yellow’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Double Yellow’ 
Stora, heldubbla blommor i lysande 
citrongult. Mycket rikblommande under 
hela säsongen och attraktiv för polline-
rande fjärilar och bin. Stadiga, låga plantor 
för rabatter, krukor, samplanteringar och 
till snitt. Lättskött sommarprakt som även 
tolererar torrare lägen.

�-/)-�ччфсх� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Raspberry’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Raspberry’ 
Djupt körsbärsröda till hallonrosa, enkla 
blommor på stadiga stjälkar. Välgrenande, 
tåliga plantor som blommar rikligt tills 
!-*./ )�&*(( -ѵ�ü//*�'��ѵ��4��$�(ޔ�/ &
rabatter och samplanteringar samt hållbar 
i buketter och arrangemang. Torktålig.

�-/)-�ччушп� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Starlight Rose’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Starlight Rose’ 
Mycket vackra cremevita, enkla blommor 
med utstrålande, klarrosa stjärna och 
klargul mitt. Välgrenande, vädertåliga 
plantor som blommar tills frosten kommer. 
�4��*�(ޔ�/ &#��)1ü)���-�$�-���// -�*�#�
planteringar.

�-/)-�ччуш� �-$.�фсѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
Sunburst’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Sunburst’ 
�Ȃ &/!0''���'*((*-�$�"'ť��)� �*-�)" Ѷ�
 ȅ -#�)��( ��-ť��./%ü-)�ѵ��ü'"- )�)� Ѷ�
tåliga plantor som blommar rikligt tills 
!-*./ )�&*(( -ѵ��4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#�
krukplanteringar samt hållbar i buketter 
och arrangemang.

�-/)-�ччухс� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

 

Marylandzinnia ‘Zahara 
XL White’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara XL White’ 
Rent vita blommor med gul mitt på stadiga 
stjälkar. Välgrenande, tåliga plantor som 
blommar rikligt ända tills frosten kommer. 
�4�& /�'ü//*�'���*��-�$�(ޔ�#��// -�*�#�
krukplanteringar samt hållbar i buketter 
och arrangemang.

�-/)-�ччуху� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig   
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Marylandzinnia ‘Zahara 
Yellow’ 
 
Zinnia Maryland- 

Zinnia marylandica  
Asteraceae

Marylandzinnia ’Zahara Yellow’ 
Lysande citrongula blommor på stadiga 
stjälkar. Välgrenande, tåliga plantor som 
blommar rikligt tills frosten kommer. 
ü//*�'��ѵ��4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#�
krukplanteringar samt hållbar i buketter 
och arrangemang.

�-/)-�ччухт� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig   

 

  
�-/)-�ффчсп��ü3/� '4.)$)"�����*ѵр�рф���� �-$.�хшшѶпп�
Artnr 55821 �ü3/� '4.)$)"�����*ѵс�рф��� �-$.�тсшѶпп� 
�-/)-�фхрпр�Hängare med sugkoppar� �-$.�рпшѶпп

Artnr 55823 �ü3/� '4.)$)"�����*ѵр�ст��� �-$.�цшшѶпп�-/)-�ффупх��ü3/� '4.)$)"��0�//-*�тф������ �-$.�ршшпѶпп

5G�ƔGT�UOCTVC�
odlingstillbehör  

på sid 301

LED-belysning
Den energismarta LED-belysningen har blivit  
mycket  populär vid inomhusodling. LED-lamporna  
har lång livslängd och använder sig av våglängder  
som är anpassade för att stimulera växternas  
fotosyntes och klorofyllbildning.  
Med hjälp av !exibla armaturer  
koncentreras ljuset effektivt mot  
växterna. På så sätt får vi ett  
utmärkt resultat trots  
låg effekt.
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Växter vars blommor bjuder på mycket nektar och pollen brukar kallas dragväxter 
!ť-�� �#�-� )�./*-��-�"&-�ȅ�+ÿ�+*''$) -�)� �$). &/ -ѵ��$)Ѷ�#0('*-Ѷ�!%ü-$'�-Ѷ0ޕ�"*-�
och skalbaggar är viktiga pollinerare. De gör alla ett viktigt jobb när de pollinerar 
 blommorna så de kan bilda frukt och frö. Välj ut några till din trädgård eller balkong-
låda, ditt eget insektsparadis.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Dragväxter
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Sommarblom ‘Biväxter’ 
Biväxter Blandning 
Blandning Biväxter 

Sommarblom Biväxter  

Sommarblom Biväxter 
Blandning anpassad för att främja 
biologisk mångfald och skapa ett hållbart 
ekosystem till nytta för pollinerande 
insekter och andra smådjur samt motverka 
utarmning av jorden.

�-/)-�чшппр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1-2 kvm
  maj-juni/

aug-sep
  10-20 dgr
  juni-sep
  50-80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Orange Kolibrimynta ‘Apri-
cot Sprite’ 
Kolibrimynta Orange 
Mynta Orange Kolibri- 

Agastache aurantiaca  
Lamiaceae

Orange Kolibrimynta ’Apricot Sprite’ 
Blommor i glödande orange, som 
�ޕ.�' ((*-�ť1 -�� /�/ü/�Ѷ��*ȅ�)� �
bladverket. Enastående rabatt- och 
kantväxt. Passar även utmärkt i lådor. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Anisisop 
 
Isop Anis- 

Agastache foeniculum  
Lamiaceae

Anisisop 
�-*(�/$.&�&-4��1ü3/�( ��0/.ť&/��*ȅ�
av anis. Purpurrosa till blåvioletta, täta 
blomspiror. Dekorativ i perennrabatten.

�-/)-�ттрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Anisisop ‘Astello Indigo’ 
 
Isop Anis- 

Agastache hybrida  
Lamiaceae

Anisisop ’Astello Indigo’ 
Djupt indigoblå blomspiror och aromatiskt, 
(4)/��*ȅ�)� ��'��1 -&�.*(�'*�&�-��$)�
och fjärilar. Kompakt, buskigt växtsätt. 
Utsökt i krukor, lådor och rabatter. Perenn 
som blommar redan första året.

�-/)-�чпрц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Koreansk Anisisop 
Koreansk Mynta 
Anisisop Koreansk 

Agastache rugosa  
Lamiaceae

Koreansk Anisisop 
Purpurrosa blomspiror och spetsiga, 
tandade blad med pepparmintsarom, 
används som krydda, te m.m.

�-/)-�тупу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Klotlök 
 
Lök Klot- 

Allium sphaerocephalon  
Alliaceae

Klotlök 
Mycket dekorativ prydnadslök med 
upprätta, mörkt purpurfärgade 
��*ޕ)*'&�-�*�#�.(�'�Ѷ�(ť-&"-ť)���'��ѵ�
Fin rabattväxt och snittblomma som även 
attraherar fjärilar.

�-/)-�хцчх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Gurkört 
 
 

$QTCIQ�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Gurkört 
Örtkrydda med gurkliknande smak och 
�*ȅѵ��'*((*-�*�#��'����)1ü)�.�$�.�''�� -Ѷ�
till dessert, som dekoration m.m. Vackra 
blå blommor. Fin till sommarängar. Mycket 
bra dragväxt för bin.

�-/)-�тпфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Gurkört ‘Bianca’ 
 
 

$QTCIQ�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Gurkört ’Bianca’ 
Vitblommande örtkrydda med 
"0-&'$&)�)� �.(�&�*�#��*ȅѵ��'*((*-�
och blad används i sallader, till dessert, 
som dekoration m.m. Mycket vacker i 
sommarrabatter med färgade blommor.

�-/)-�турр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Blomstermorot ‘Dara’ 
 
Morot Blomster- 

Daucus carota  
Apiaceae

Blomstermorot ’Dara’ 
�-4�)��.(*-*/�( ��.&$-��*ޕ�&�'*((*-�
$�+0-+0-Ѷ�-*.��*�#�1$//ѵ��$)ޕ$&$"/��'��1 -&ѵ�
Blommar första året vid tidig sådd. 
Mycket dekorativ utfyllnad i buketter eller 
som vävarväxt i rabatter och krukor. Bra 
dragväxt för pollinerare. Kan även torkas.

�-/)-�чтттп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  25 frö
  mars-maj/

okt-nov
  5-15 dgr
  juni-aug
  90 cm
  Ett-Tvåårig
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Röd Solhatt 
Röd Rudbeckia 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt 
Stora, purpurröda blommor med mörk 
mitt. Grenande stjälkar och lansettlika 
blad. Bra dragväxt för bin och fjärilar. En av 
världens mest odlade medicinalväxter.

�-/)-�хфсф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Röd Solhatt ‘Magnus’ 
 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Magnus’ 
Stora, ljusrosa blommor med mörkare 
mitt. En av de mest långlivade solhattarna, 
en sensommarblommande klassiker i 
perennrabatten. Stadiga och kompakta 
plantor för rabatter, samplanteringar och 
buketter.

�-/)-�хфсфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Blå Bolltistel 
 
Bolltistel Blå 

Echinops bannaticus  
Asteraceae

Blå Bolltistel 
Dekorativ, lättodlad perenn med stora, 
stela, bollformade, blå blomställningar. 
�4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#��0& // -ѵ�:1 )�
!ť-/-üȂ'$"�.*(�/*-&1ü3/�!ť-��0& // -�*�#�
dekorationer.

�-/)-�српп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Blå Snokört EKO
 EKO
 EKO

Echium plantagineum  
Boraginaceae

Blå Snokört 
Blåkudde. Täta småbuskar översållade av 
blå blommor. Lättodlad och snabbväxande 
för rabatter och blomlådor. Tålig på torra 
växtlägen. Bra dragväxt för bin och fjärilar.

�-/)-�чтфтп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Blå Snokört ‘Blue Bedder’ 
Blåkudde 
Snokört Blå 

Echium plantagineum  
Boraginaceae

Blå Snokört ’Blue Bedder’ 
Blåkudde. Mycket lättodlad och 
snabbväxande sommarblomma. Bildar 
kuddformade tuvor som översållas av blå 
blommor. Vävarväxt som passar utmärkt i 
samplanteringar i rabatter och blomlådor. 
Tål även torra växtlägen. Bra dragväxt för 
bin och fjärilar.

�-/)-�чтфт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Blå Snokört ‘White Bedder’ 
Blåkudde 
Snokört Blå 

Echium plantagineum  
Boraginaceae

Blå Snokört ’White Bedder’ 
Mycket lättodlad och snabbväxande som-
marblomma. Bildar kuddformade tuvor 
som översållas av vita blommor. Vävarväxt 
som passar utmärkt i samplanteringar i 
rabatter och blomlådor. Tål även torra växt-
lägen. Bra dragväxt för bin och fjärilar.

�-/)-�чтфтт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

(NȓEMƔQEMGN�Ũ#VTQRWTRW-
reum’ 
 
Flockel Fläck- 

Eupatorium maculatum  
Asteraceae

�'ü��*ޕ&& '�ҁ�/-*+0-+0- 0(ҁ�
Nordamerika. Stora, vinröda blomställ-
ningar och röda stjälkar. Ståtlig solitär. Kan 
också odlas som dammkantsväxt. Nektar-
rika blommor som attraherar fjärilar och 
andra pollinerande insekter.

�-/)-�хцтч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  80 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Bovete Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Fagopyrum esculentum  
Polygonaceae

Bovete 
Kulturarv. Från 1600-talet. Gammal 
kulturväxt där de glutenfria fröna används 
som mjöl- och grynersättning. Bra drag-
växt för pollinerande insekter och som 
jordförbättrande gröngödslingväxt. Ljust 
-*.��/$''�1$/�Ѷ��*ȅ��*ޕ� �(&�'*((*-ѵ

�-/)-�шшпс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  maj-juni
  10-40 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Blålusern 
Alfalfa 
Lusern Blå- 

Medicago sativa  
Fabaceae

Blålusern 
Alfalfa. Gammal kulturväxt. Används 
numer mest som gröngödslingsväxt, 
i förädlingar som vallväxt och som 
groddväxt. Intressant med tandade blad 
och blålila blomsamlingar. Bra dragväxt för 
bin och fjärilar. Tål mycket torra växtlägen. 
Användes förr som medicinalväxt.

�-/)-�тпср� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4
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Axnepeta ‘Blue Moon’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Blue Moon’ 
Djupblå blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor och rabatter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хуусп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Axnepeta ‘Nevita White’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Nevita White’ 
Vita, korta blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor, rabatter och 
&�)/ -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året vid tidig sådd.

�-/)-�хуусф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Axnepeta ‘Pink Cat’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Pink Cat’ 
Milt rosa blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor och rabatter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хуутп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Esparsett 
Helghö 
 

Onobrychis viciifolia  
Fabaceae

Esparsett 
Gammal kulturväxt, kallades förr Helghö. 
Upprätta, rosa blomspiror. Utmärkt 
dragväxt för bin, samt bra foder- och 
gröngödslingsväxt. Trivs även på magra, 
sandiga jordar.

�-/)-�шшпч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  maj-juni
  10-30 dgr
  juni-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Honungsfacelia 
Honungsört 
Facelia Honungs- 

Phacelia tanacetifolia  
Hydrophyllaceae

Honungsfacelia 
Honungsört. Rikblommande med 
lavendelblå blommor i knippen. Dekorativ 
i sommarrabatten och en av de bästa 
dragväxterna för bin och fjärilar. Används 
även som gröngödslingsväxt.

�-/)-�шшпш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  10 kvm
  april-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Kanariesalvia ‘Lancelot’ 
 
Salvia Kanarie- 

Salvia canariensis  
Lamiaceae

Kanariesalvia ’Lancelot’ 
Lavendelrosa blommor med vinröda 
stödblad på höga spiror. Silverludet 
�'��1 -&�( ���-*(�/$.&��*ȅ�1$��� -ť-$)"ѵ�
Ovanlig, torktålig salvia för rabatten, som 
bakgrunds- eller centrumväxt. Bra dragväxt 
för pollinerande fjärilar, humlor och bin.

�-/)-�чцрпп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Stäppsalvia ‘Merleau Blue’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau Blue’ 
Midnattsblå spiror på kompakta, täta 
plantor. Rikblommande under hela 
säsongen och är mycket attraktiv för 
pollinerande fjärilar och andra insekter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året och trivs bra i krukor och 
planteringar.

�-/)-�хфтпх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Stäppsalvia ’Merleau Rose’
Salvia Stäpp-

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau Rose’ 
Intensivt purpurrosa spiror på kompakta, 
täta plantor. Rikblommande under hela 
säsongen och är mycket attraktiv för pol-
linerande fjärilar och andra insekter. Härdig 
+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /�
och trivs bra i krukor och planteringar.

�-/)-�хфтпц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Praktvädd 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd 
Täta, dubbla blommor på höga stjälkar. 
�ü'�*ȅ�)� �!ü-"($3�$�-ť//Ѷ�-*.�Ѷ�'$'��*�#�1$//ѵ�
Fin till sommarrabatter och buketter. Kan 
även torkas.

�-/)-�чцсп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  175 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  80-90 cm
  Ettårig
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Praktvädd ‘Magic Night’ 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd ’Magic Night’ 
Stora, tätt dubbla, mörkt purpurfärgade, 
�*ȅ�)� ��'*((*-�( ��1$/�./ÿ)��-�0& //ѵ�
Utmärkt för snitt och rabatt. Kan även 
torkas.

�-/)-�чцср� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Praktvädd ‘Salmon Queen’ 
 
Vädd Prakt- 

Scabiosa atropurpurea  
Caprifoliaceae

Praktvädd ’Salmon Queen’ 
�/*-�Ѷ�/ü//Ѷ��0��'����)ޔ�$�-*()*'�-*.��
nyanser, allt från milt pastellrosa till djupt 
'�3-*.�ѵ��4���)*.�(ޔ�/ & )/-0(Ҋ� '' -�
bakgrundsväxt med blommorna högt över 
�'��1 -& /ѵ��ü'�*ȅ�)� �$�-���// -�*�#�
buketter.

�-/)-�чцстп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-maj
  10-20 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Backtimjan 
 
Timjan Back- 

Thymus serpyllum  
Lamiaceae

Backtimjan 
Marktäckande perenn med upprättstående, 
ljusvioletta blomsamlingar. Mattbildande 
och torktålig. Utmärkt som trampväxt, i 
stenparti och andra soliga växtlägen.

�-/)-�тпрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kryddtimjan 
 
Timjan Krydd- 

Thymus vulgaris  
Lamiaceae

Kryddtimjan 
Traditionell örtkrydda. Vintergrön 
halvbuske med purpurrosa blommor och 
aromatiskt bladverk. Bladen används 
färska eller torkade i ärtsoppa, till grillat 
kött, kyckling, äggrätter m.m.

�-/)-�тршп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Kryddtimjan ‘German 
Winter’ EKO
 EKO
Timjan Krydd- EKO

Thymus vulgaris  
Lamiaceae

Kryddtimjan ’German Winter’ 
Småbladig örtkrydda med aromatisk, 
/4�'$"��*ȅѵ��$)/ -"-ť)�#�'1�0.& �( ��'%0./�
purpurlila blommor, kan även odlas som 
ettårig. Bladen används färska eller torkade 
till t.ex. te, kötträtter och ärtsoppa.

�-/)-�тршпт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Blodklöver 
 
Klöver Blod- 

Trifolium incarnatum  
Fabaceae

Blodklöver 
Dekorativ gröngödslingsväxt som 
också lockar pollinerande insekter 
/$''��$)�/-ü�"ÿ-�ѵ��1ü1 3ޔ -�)� �*�#�
%*-�'0�&-$)". Ȃ &/$1ѵ��-�ȅ$"��*�#�!-*�$"��
plantor med mängder av blodröda, toppiga 
klöverblommor.

�-/)-�шшрчп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  maj-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Vitklöver 
Vitväppling 
Klöver Vit- 

Trifolium repens  
Fabaceae

Vitklöver 
Runda, vita blomhuvuden över ett frodigt, 
!-$.&/��'��1 -&ѵ��ü'&ü)��*�#� Ȃ &/$1Ѷ�
&1ü1 3ޔ -�)� �"-ť)"ť�.'$)".1ü3/ѵ�
Dragväxt som även lockar pollinerande 
insekter till trädgården.

�-/)-�цчшпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  maj-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Jätteverbena 
 
Verbena Jätte- 

Verbena bonariensis  
Verbenaceae

�ü// 1 -� )��
Upprätt, sirligt växtsätt. Blåvioletta 
��*ޕ)*'&�-�$�(ü)"� -ѵ��4�& /�� &*-�/$1�
*�#� Ȃ &/!0''�!ť-�.�(+'�)/ -$)"�*�#�.*(�
bakgrundsväxt.

�-/)-�ччрц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1

 

 

Praktveronika ‘Royal Blue’ 
 
Veronika Prakt- 

Veronica austriaca ssp. teucrium  
Plantaginaceae

Praktveronika ’Royal Blue’ 
Kungsblå blommor i långa, täta, upprätta 
�'*(&'�.�-ѵ��). //'$&�Ѷޔ�)/�/�)��� ��'��ѵ

�-/)-�ххтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  600 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Rubriken omfattar gamla och ovanliga nyttoväxter som gamla kulturväxter, 
foder växter, bifoderväxter, gröngödslingsväxter, naturliga växtskydd m.m.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

  
Nyttoväxter
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Toppamarant ‘Pygmy Torch’ 
 
Amarant Topp- 

Amaranthus hypochondriacus  
Amaranthaceae

Toppamarant ’Pygmy Torch’ 
Dekorativa, mörkt röda blomspiror över det 
vackra, mossgröna bladverket. Lågväxande 
�(�-�)/Ѷ(''4!�)*.�(ޔ���.1ü3/�$�-���// -�*�#�
lådor. Ätbara, proteinrika frön kan skördas 
på hösten, används liknande som quinoa.

�-/)-�чпфтр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  70 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Kattgräs 
 
Gräs Katt- 

Avena sativa  
Poaceae

Kattgräs 
För sådd i skålar inomhus. Avsedd främst 
för katter, särskilt vintertid. Innehåller 
vitaminer och mineraler som anses ha 
god inverkan på kattens matsmältning. 
Snabbväxande. Odlas inomhus året runt.

�-/)-�шшпх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  jan-dec
  5-10 dgr
  jan-dec
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

Foderbeta ‘Yellow Eck-
endorf’ 
 
Beta Foder- 

Beta vulgaris  
Amaranthaceae

Foderbeta ’Yellow Eckendorf’ 
�-��$/$*) ''�!*� -1ü3/ѵ�ÿ)"Ѷ�&-�ȅ$"�-*/�( ��
orangegult kött och skal. Frisk blast. Passar 
för lagring.

�-/)-�шшпт� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  aug-okt
  Ettårig
  

 

 

Fodermärgkål 
 
Kål Fodermärg- 

Brassica oleracea  
Brassicaceae

Fodermärgkål 
Lämplig för anläggning av viltåker. En av 
1ÿ-��( ./�*�'�� �1$'/ÿ& -"-ť�*-ѵ��-�ȅ$"-
växande med stora mängder grönfoder. 
Lockar klövvilt, hare och fälthöns. Kålen 
växer på hög stam och vilket ger ett bra 
skydd för småvilt. Bra frosthärdig.

�-/)-�шшпу� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  700 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  sep-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Kikärt ‘Principe’ 
Garbanzoböna 
 

Cicer arietinum  
Fabaceae

Kikärt ’Principe’ 
Garbanzoböna. Gammal, sydeuropeisk 
kulturväxt. Grenande, upprätta buskar 
med hängande, uppblåsta baljor med 1-2 
kikärtor i varje. Mycket proteinrik. Används 
i hummus (kikärtsröra), grytor, sallader m.m.

�-/)-�шчсц� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  mars-juni
  10-30 dgr
  aug-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Cikoria 
Vägvårda 
 

Cichorium intybus  
Asteraceae

Cikoria 
Vägvårda. Traditionell kulturväxt. Roten 
-*./�� .�/$''�&�Ȃ .0--*"�/�0)� -�&-$" )ѵ��'ÿ-
&'$)/.�'ÿ��'*(&*-"�-Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ�
För naturträdgård, vildäng och örtagård.

�-/)-�трчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Jordmandel Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Cyperus esculentus  
Cyperaceae

�*-�(�)� '�
Kulturarv. Från 1200-talet. Halvgräs som 
bildar ätliga, 1-2 cm långa, cylindriska 
knölar under jorden. Jordmandlarna har 
en söt, nötlik smak. Kan ätas färska, rostas 
i honung, blandas i müsli eller saltas och 
användas som snacks.

�-/)-�шчсш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  35 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Teff 
Kärleksgräs 
Gräs Teff 

Eragrostis tef  
Poaceae

� Ȃ�
Kärleksgräs. Prydnadsgräs med sirliga, löst 
sammansatta, glansiga, silvergröna vippor. 
Dekorativ i rabatt samt färska och torkade 
buketter. Världens minsta sädesslag.  
Mals till glutenfritt mjöl. Härstammar från 
4000-1000 f.Kr.

�-/)-�чтфц� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1200 frö
  april-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Bovete Kulturarv
 Kulturarv
 Kulturarv

Fagopyrum esculentum  
Polygonaceae

Bovete 
Kulturarv. Från 1600-talet. Gammal kultur-
växt där de glutenfria fröna används som 
mjöl- och grynersättning. Bra dragväxt för 
pollinerande insekter och som jordförbätt-
rande gröngödslingväxt. Ljust rosa till vita, 
�*ȅ��*ޕ� �(&�'*((*-ѵ

�-/)-�шшпс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  maj-juni
  10-40 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
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Isop ‘Albus’ 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop ’Albus’ 
Traditionell örtkrydda. Halvbuske med 
mängder av vita blomspiror. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- och 
soppkrydda. Fin dragväxt för pollinerande fjä-
rilar, bin och humlor. Odlas med fördel som 
häck eller kantväxt i örtagården, i perenn-
rabatten eller i krukor inomhus året runt.

�-/)-�тпффр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

jan-dec
  15-50 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Svampgurka 
Badsvampranka 
Gurka Svamp- 

Luffa aegyptiaca  
Cucurbitaceae

Svampgurka 
Badsvampranka. Mycket intressant växt 
med långa, dekorativa rankor och gula 
hibiskuslika blommor. De mogna frukterna 
torkas och urkärnas, används sedan som 
tvättsvampar. Odlas bäst mot spaljé, staket 
eller liknande.

�-/)-�шшпц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Blålusern 
Alfalfa 
Lusern Blå- 

Medicago sativa  
Fabaceae

Blålusern 
Alfalfa. Gammal kulturväxt. Används 
numer mest som gröngödslingsväxt, 
i förädlingar som vallväxt och som 
groddväxt. Intressant med tandade blad 
och blålila blomsamlingar. Bra dragväxt för 
bin och fjärilar. Tål mycket torra växtlägen. 
Användes förr som medicinalväxt.

�-/)-�тпср� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  maj-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Gul Sötväppling 
Sötväppling Gul 
Väppling Gul Söt- 

/GNKNQVWU�QHƓEKPCNKU� 
Fabaceae

Gul Sötväppling 
Gula blommor i upprätta klasar. Rikt för-
"- )��-")ޔ -/�� �(�� ��'��ѵ��0'/0-(�-&�
och vägkanter. Användes bl.a. till smaksätt-
ning av röktobak och som medicinal- och 
bifoderväxt. Sötväppling är även en bra 
gröngödslingsväxt, särskilt om man vill 
luckra upp en kompakt jord.

�-/)-�цфчп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Esparsett 
Helghö 
 

Onobrychis viciifolia  
Fabaceae

Esparsett 
Gammal kulturväxt, kallades förr Helghö. 
Upprätta, rosa blomspiror. Utmärkt 
dragväxt för bin, samt bra foder- och 
gröngödslingsväxt. Trivs även på magra, 
sandiga jordar.

�-/)-�шшпч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  250 frö
  maj-juni
  10-30 dgr
  juni-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Honungsfacelia 
Honungsört 
Facelia Honungs- 

Phacelia tanacetifolia  
Hydrophyllaceae

Honungsfacelia 
Honungsört. Rikblommande med 
lavendelblå blommor i knippen. Dekorativ 
i sommarrabatten och en av de bästa 
dragväxterna för bin och fjärilar. Används 
även som gröngödslingsväxt.

�-/)-�шшпш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  10 kvm
  april-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Dekorationsgräs 
Timotej 
Gräs Dekorations- 

Phleum pratense  
Poaceae

Dekorationsgräs 
Lågväxande timotejgräs för sådd inomhus 
i skålar m.m. Mycket vackert till påsk- och 
juldekorationer m.m.

�-/)-�шшпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  10.000 frö
  jan-dec
  5-10 dgr
  jan-dec
  10 cm
  Ettårig
  

 

 

Ängssalvia 
 
Salvia Ängs- 

Salvia pratensis  
Lamiaceae

Ängssalvia 
Gammal, sällsynt läkeväxt med blåvioletta 
blommor i kransar. Tandade blad nedtill 
på stjälken. Innehåller eterisk olja. 
Förekommer på ängsmark och vägkanter.

�-/)-�тссф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Durra ‘Nigrum’ 
 
 

Sorghum bicolor  
Poaceae

Durra ’Nigrum’ 
�-�ȅ$"/�"-ü.ѵ��/*-�Ѷ�0++-ü//�Ѷ��*-./'$&��
vippor, grönfärgade med en anstrykning 
av gulbrunt. Sädesslag som odlades 
redan för 5000 år sedan. Utgör än idag en 
viktig gröda i bl.a. Afrika och Sydamerika. 
Fröerna används till mjöl och öl m.m.

�-/)-�стфц� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  100 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juni-juli
  100 cm
  Ettårig
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Mexikansk Tagetes 
 
Tagetes Mexikansk 

Tagetes minuta  
Asteraceae

Mexikansk Tagetes 
Biologisk bekämpningsväxt för ett 
naturligt växtskydd. Tätt, yvigt växtsätt. 
Motverkar angrepp av nematoder samt 
�/. ޕ� ��.&�� $). &/ -ѵ��)1ü)�.�ü1 )�
som medicinalväxt. Bladen används 
traditionellt som krydda i soppor, kötträtter 
m.m. Lättodlad.

�-/)-�трфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  -
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Gröngödsling Tagetes 
‘Evergreen’ 
 
Tagetes Gröngödsling 

Tagetes patula  
Asteraceae

Gröngödsling Tagetes ’Evergreen’ 
Bladtagetes som sällan blommar i 
vårt klimat. Gröngödslingsväxt som 
rekommenderas som jordförbättrare och är 
 Ȃ &/$1�(*/�.&��'$"��%*-�) (�/*� -ѵ�ÿ"Ѷ�
kompakt bladmassa som kväver ogräs. 
Mylla ned hela växtmassan i jorden på 
hösten innan frosten.

�-/)-�трфср� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-okt
  35 cm
  Ettårig
  

 

 

Gröngödsling Tagetes 
‘Ground Control’ 
 
Tagetes Gröngödsling 

Tagetes patula  
Asteraceae

Gröngödsling Tagetes ’Ground Control’ 
Gröngödslingsväxt som rekommenderas 
som jordförbättrare och tar bort upp till 
95 % av de skadliga jordnematoderna. 
Mylla ned hela växtmassan i jorden på 
hösten innan frosten. Blommar rikligt med 
enkla, orange blommor hela sommaren.

�-/)-�трфсс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Dalmatinerkrage 
 
 

Tanacetum cinerariifolium  
Asteraceae

Dalmatinerkrage 
�'�)&�Ѷ�#ÿ-$"��./%ü'&��' �)ޔ�� �(-/Ѷ�
silverfärgat bladverk. Vita blommor 
med gul mitt. Torkade, pulvriserade 
blommor blandas med såpvatten, vilket 
med stor framgång används mot diverse 
skadeinsekter.

�-/)-�тттч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(6)

 

 

Mattram 
 
 

Tanacetum parthenium  
Asteraceae

Mattram 
�-*(�/$.&/��'��1 -&�*�#��*ȅ�)� �1$/��
blommor. Lockar pollinerande bin och 
fjärilar till din trädgård. Har använts som 
medicinalväxt ända sedan forntiden och 
anses verksam mot feber, reumatism m.m.

�-/)-�труф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Blodklöver 
 
Klöver Blod- 

Trifolium incarnatum  
Fabaceae

Blodklöver 
Dekorativ gröngödslingsväxt som 
också lockar pollinerande insekter 
/$''��$)�/-ü�"ÿ-�ѵ��1ü1 3ޔ -�)� �*�#�
%*-�'0�&-$)". Ȃ &/$1ѵ��-�ȅ$"��*�#�!-*�$"��
plantor med mängder av blodröda, toppiga 
klöverblommor.

�-/)-�шшрчп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  maj-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Vitklöver 
Vitväppling 
Klöver Vit- 

Trifolium repens  
Fabaceae

Vitklöver 
Runda, vita blomhuvuden över ett frodigt, 
!-$.&/��'��1 -&ѵ��ü'&ü)��*�#� Ȃ &/$1Ѷ�
&1ü1 3ޔ -�)� �"-ť)"ť�.'$)".1ü3/ѵ�
Dragväxt som även lockar pollinerande 
insekter till trädgården.

�-/)-�цчшпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  maj-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Bockhornsklöver 
Grekiskt Hö 
 

Trigonella foenum-graecum  
Fabaceae

Bockhornsklöver 
Grekiskt Hö. Gammal kulturväxt sedan före 
( � '/$� )ѵ��- ޔ)"-�� ��'���*�#��*�&-
hornslika fröskidor. Medicinalväxt med rikt 
proteinhaltiga fröer. Både frön och blad 
används bl.a. i indiska curryblandningar.

�-/)-�ттпф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  5-15 dgr
  april-juni
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Brännässla 
 
 

Urtica dioica  
Urticaceae

Brännässla 
Odlad form. Används som kulinarisk 
grönsak, som gödselmedel samt vid 
"$ȅ!-$�� &ü(+)$)"��1�.&�� $). &/ -ѵ�	ť"�
järn- och vitaminhalt. Historisk spånads- 
och färgväxt. Recept på nässelvatten 
(nässelutdrag) för bekämpning och 
gödselvattning medföljer.

�-/)-�шшрс� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  10 kvm
  mars-juni
  1-2 mån
  juli-aug
  40-125 cm
  Flerårig
  Zon 1-8
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Många av våra gamla medicinalväxter fördes till Sverige av munkar på 
�( � '/$� )�*��!/-*!�.((ޔ�#-�)� �&1�-�$�*�'$)"ѵ Våra fröer är avsedda för 
prydnad och örtsamlingar. För medicinskt bruk hänvisar vi till homeopatin och 
sjukvården. En örtagård bör ligga på en lugn, vindskyddad plats och odlingen sker 
'ü(+'$"�./�$��1� ')$)"�-ѵ��ÿ)"���1�� ..��1ü3/ -�ü-�"$ȅ$"��*�#��ť-�+'�� -�.�0/*(�
räckhåll för småbarn. Vissa arter förkultiveras och utplanteras senare på växt-
platsen medan andra kan sås direkt.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Medicinal- 
växter
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Röllika 
Soldatört 
 

Achillea millefolium  
Asteraceae

Röllika 
Medicinalväxt samt traditionell 
spådomsväxt. Vita blommor på kvastlika 
./ü'')$)"�-ѵ��0))�Ѷ�+��&$ޕ-� ��'��ѵ��). .�
 Ȃ &/$1�(*/�!ü./$)"�-ѵ

�-/)-�цптп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Äkta Stormhatt 
Blåduva 
Stormhatt Äkta 

Aconitum napellus  
Ranunculaceae

Äkta Stormhatt 
Blåduva. En av våra äldsta perenner. Djupt 
blå, höga blomställningar. Har i äldre tid 
främst använts som bedövningsmedel. 
�4�& /��).+-ÿ&.'ť.ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хппш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-mars/

okt-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  80-110 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Läkesilverax 
Squawrot 
Silverax Läke- 

Actaea racemosa  
Ranunculaceae

Läkesilverax 
�,0�2-*/ѵ��/$'$"�.*'$/ü-1ü3/�( ��(ť-&-
gröna, tredelade blad och vita jätteblomax, 
40-60 cm höga. Roten användes inom 
läkekonsten.

�-/)-�хрфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-12 mån
  juli-sep
  110 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(6)

 

 

Trolldruva 
Paddbär 
 

Actaea spicata  
Ranunculaceae

Trolldruva 
Paddbär. Ört med tandade, tredelade blad 
och vita blommor. Svarta frukter i klasar. 
Användes förr som medicinalväxt. Kuriositet, 
(4�& /��-��$�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ� 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ттпу� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Våradonis 
Arontorpsros 
Adonis Vår- 

Adonis vernalis  
Ranunculaceae

Våradonis 
Arontorpsros. Tuvformigt växtsätt med 
��/"$&$ޕ(ޔ'��1 -&�*�#�$)/ ).$1/�"0'��
blommor, 4-7 cm stora. Har även använts 
som medicinalväxt. Passar bäst på 
&0+ -�� �1ü3/'ü" )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хпрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  6-24 mån
  mars-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Läkemalva 
 
Malva Läke- 

#NVJCGC�QHƓEKPCNKU� 
Malvaceae

Läkemalva 
�ȅ -.ť&/Ѷ�� &*-�/$1�+ - ))�*�#�
medicinalväxt. Växtsätt likt stockrosens. 
Grågröna, sammetslena, ludna blad och 
ljust lilarosa blommor.

�-/)-�тртц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Oxtunga 
 
 

#PEJWUC�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Oxtunga 
Den äkta läkearten. Sträva, lansettlika 
blad och djupt blålila till rödvioletta 
trattblommor i knippen. Späda blad 
�)1ü)�.�.*(�.+ )�/ѵ�:1 )ޔ�)�-���//1ü3/ѵ

�-/)-�ттпч� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Lundaralia 
 
Aralia Lund- 

Aralia racemosa  
Araliaceae

Lundaralia 
��(+$"�2**�'�)�1ü3/�( ��(4�& /�
stora parblad, upprätta vita blomklasar, 
dekorativa, mörkröda bär och tjocka 
rotstammar. Ingår i samma familj som 
ginseng och används som medicinalväxt.

�-/)-�тпфш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  45 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-14 mån
  juli-sep
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Slåttergubbe 
*ȓUVƓDDNC�
 

Arnica montana  
Asteraceae

Slåttergubbe 
	ü./ޔ��'�ѵ��'+1ü3/�*�#�"�((�'�( �$�$)�'-
1ü3/�( ��� &*-�/$1�Ѷ��*ȅ�)� ��'��-*. // -�
vid marken. Orangegula, stora korgblom-
mor, ca 5-7 cm i diameter. Trivs bäst i 
kalkfattig jord.

�-/)-�ттпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  25-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Malört 
 
 

Artemisia absinthium  
Asteraceae

Malört 
Traditionell medicinal- och trolldomsväxt. 
�*-&�� �&1$./��ȅ�$)*(#0.ѵ*��(ޔ�- "�-
Knoppar och blad används som brännvins-
krydda. Halvbuske med förvedad stam, 
.$'1 -"-ÿ//��'��1 -&�*�#�'0ȅ$"��.+$-*-��1�
små, gula blommor.

�-/)-�труп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  350 frö
  mars-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Hasselört 
 
 

Asarum europaeum  
Aristolochiaceae

Hasselört 
Vintergrön, krypande ört med glansiga, 
mörkgröna, njurformade blad och 
oansenliga rödbruna blommor. Utmärkt 
som marktäckare i skuggiga lägen. 
Används även som medicinalväxt.

�-/)-�ттуф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  april-juni
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Belladonna 
Galnebär 
 

Atropa belladonna  
Solanaceae

Belladonna 
Galnebär. Numer sällsynt medicinalväxt. 
Har även dekorativt värde med brunvioletta 
klockblommor, senare runda, svarta bär. 
�'$��#ÿ-$"�( ��./*-�Ѷ�*1�'�Ѷ�.&�ȅ�� ��'��ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тпрц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  20-30 dgr
  maj-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Svartsenap 
 
Senap Svart- 

Brassica nigra  
Brassicaceae

Svartsenap 
Har odlats i medelhavsländerna och 
Västasien i årtusenden. Bildar små, korta 
fröskidor ur vilka fröerna skördas. De svarta 
fröna används som krydda i bl.a. skånsk 
senap och dijonsenap. Svartsenap används 
även som medicinalväxt mot reumatiska 
� .1ü-�*�#�'0ȅ1ü".$)! &/$*) -ѵ

�-/)-�ттуп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Balsambulbine 
 
 

Bulbine frutescens  
Asphodelaceae

Balsambulbine 
Klargula, små stjärnformade blommor 
på långa, skira stänglar. Suckulent 
( ��/0))���'��./%ü'&�-�1�-.�1ü3/.�ȅ�
traditionellt använts mot mindre blessyrer 
och brännsår. Sydafrikansk släkting till 
läkeväxten Aloe vera.

�-/)-�рппхп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

jan-dec
  10-40 dgr
  maj-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Läkeringblomma 
 
Ringblomma Läke- 

%CNGPFWNC�QHƓEKPCNKU� 
Asteraceae

Läkeringblomma 
Vildform. Traditionell läkeväxt med enkla 
blommor i ljust orange. Växten används 
i hudvårdsprodukter p.g.a. dess läkande 
egenskaper. Innehåller bl.a. karoten som 
används till färgning av livsmedel och 
kosmetika. Blommor och blad används 
färska i sallader m.m.

�-/)-�тртч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Rapunkelklocka 
Rampion 
Klocka Rapunkel- 

Campanula rapunculus  
Campanulaceae

Rapunkelklocka 
Odlades förr som köks- och medicinalväxt. 
Får tjocka, ätliga knölrötter som tillreds 
som sparris. Ljust blålila klockor på höga 
stjälkar.

�-/)-�тттх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  15-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Romersk Kamomill 
 
Kamomill Romersk 

Chamaemelum nobile  
Asteraceae

Romersk Kamomill 
Sydeuropeisk art med gulvita, mera 
sammansatta blommor än den vanliga 
kamomillen. Fjäderlikt, aromatiskt 
bladverk. Används i te, vilket anses vara 
medicinskt verksamt.

�-/)-�трцш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Lungrot 
Gode Kung Henriks Målla 
 

Chenopodium bonus-henricus  
Amaranthaceae

Lungrot 
Gode Kung Henriks Målla. Odlades redan 
på medeltiden av munkarna i klostren, 
som medicinalväxt mot diverse sjukdomar. 
Bladen kan användas som spenat, till 
råkost, m.m.

�-/)-�тртф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(7)
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Cikoria 
Vägvårda 
 

Cichorium intybus  
Asteraceae

Cikoria 
Vägvårda. Traditionell kulturväxt. Roten 
-*./�� .�/$''�&�Ȃ .0--*"�/�0)� -�&-$" )ѵ�
�'ÿ&'$)/.�'ÿ��'*(&*-"�-Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �
stjälk. För naturträdgård, vildäng och 
örtagård.

�-/)-�трчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stor Häxört 
 
Häxört Stor 

Circaea lutetiana  
Onagraceae

Stor Häxört 
Ovanlig växt med hjärtlika, dunhåriga 
blad. Upprätta, glesa, vitrosa axblommor. 
�ť-/-üȂ'$"�$�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ��ü3/ )�
omnämns i äldre medicinkonst. Stort 
samlarvärde.

�-/)-�хцрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Stenkyndel 
 
Kyndel Sten- 

Clinopodium nepeta  
Lamiaceae

Stenkyndel 
Gammal hälsoört med vackra, blåvioletta 
klasblommor över ett mörkgrönt bladverk. 
Utmärkt för stenparti, rabatter och öppna 
2**�'�)�ѵ��-���$!*� -1ü3/ѵ

�-/)-�трпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Fattigmans Ginseng 
Dang-Shen 
Ginseng Fattigmans 

Codonopsis pilosula  
Campanulaceae

Fattigmans Ginseng 
Dang-Shen. Högt skattad medicinalväxt 
i Kina. Avkok av torkad rot anses ha 
liknande egenskaper som ginseng. Buskigt, 
halvslingrande växtsätt. Vackra, gulvita 
klockblommor med purpurfärgad ådring.

�-/)-�ттфш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Tidlösa 
Nakna Jungfrun 
 

Colchicum autumnale  
Colchicaceae

Tidlösa 
Nakna Jungfrun. Krokuslik, knölbildande 
växt. Lilarosa blommor. Trivs under buskar 
och träd. Användes som läkeväxt redan 
0)� -��)/$& )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ттуу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-maj/

aug-sep
  5-15 mån
  sep-okt
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Prärieklöver 
 
Klöver Prärie- 

Dalea purpurea  
Fabaceae

Prärieklöver 
�ü-&'$"��- "(ޔ�*-".'$&���'*((*-�
med skarpt purpurröd krans. Findelat 
�'��1 -&ѵ��ÿ'�� ޕ� ./��1ü3/'ü" )ѵ��)'$"/�
prärieindianerna är blommor och rot 
medicinskt verksamma.

�-/)-�хцфх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  1-12 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Spikklubba 
Kärleksvilla 
 

Datura stramonium  
Solanaceae

Spikklubba 
Kärleksvilla. Gammal medicinalväxt 
med vita, trattformade blommor och 
spikklubbslika frukter. Odlas numer mest 
.*(�&0-$*.$/ /ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�трчц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  20-50 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Vildmorot 
 
Morot Vild- 

Daucus carota ssp. carota  
Apiaceae

Vildmorot 
Vildform. Läkeört. Frö, rot och blad 
används. Rik på A- och B-vitamin. Vita 
*�#�+0-+0--ť�����*ޕ)*'&�-ѵ��$)ޕ$&$"/�
bladverk. Förekommer på torr ängsmark 
och vägrenar.

�-/)-�ттпх� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-juni/

okt-nov
  5-15 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Fingerborgsblomma 
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

Fingerborgsblomma 
Vildform. Urgammal läkeväxt som 
användes redan på medeltiden. Dekorativ 
med höga, skära, utdragna blomklasar i 
./%ü'&/*++ )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тптш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7
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Blek Solhatt 
Läkerudbeckia 
Rudbeckia Läke- 

Echinacea pallida  
Asteraceae

Blek Solhatt 
Läkerudbeckia. Stora blommor med glest 
hängande, blekt purpurfärgade kronblad. 
Gammal kultur- och medicinalväxt som 
numer ingår i modern forskning.

�-/)-�ттчх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Gul Solhatt 
Gul Läkerudbeckia 
Rudbeckia Gul Läke- 

Echinacea paradoxa  
Asteraceae

Gul Solhatt 
Gul Läkerudbeckia. Sällsynt art. Stora, gula 
blommor med hängande kronblad och 
lång hållbarhet. Hög, toppig, mörkbrun 
($//� 'ѵ��).+-ÿ&.'ť.�( �ޔ�)/Ѷ��0.&$"/�
växtsätt.

�-/)-�ттцп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Röd Solhatt 
Röd Rudbeckia 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt 
Stora, purpurröda blommor med mörk 
mitt. Grenande stjälkar och lansettlika 
blad. Bra dragväxt för bin och fjärilar. En av 
världens mest odlade medicinalväxter.

�-/)-�хфсф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Röd Solhatt ‘Magnus’ 
 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Magnus’ 
Stora, ljusrosa blommor med mörkare 
mitt. En av de mest långlivade solhattarna, 
en sensommarblommande klassiker i 
perennrabatten. Stadiga och kompakta 
plantor för rabatter, samplanteringar och 
buketter.

�-/)-�хфсфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Feberträd 
 
Eukalyptus 

Eucalyptus globulus  
Myrtaceae

Feberträd 
Stora gråblågröna aromatiska blad som 
!-$.&�-�0++�-0(.'0ȅ )ѵ�� �$�$)�'1ü3/�( ��
prydligt växtsätt. Dekorativ bladväxt för 
krukor. Placeras gärna utomhus på varmt, 
skyddat läge under sommaren.

�-/)-�руп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  mars-juni
  80 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

*CORƔQEMGN�
 
Flockel Hamp- 

Eupatorium cannabinum  
Asteraceae

	��*ޕ+)& '�
Prydnads- och medicinalväxt med 
dekorativa, stora, ljusröda blomkorgar 
i knippen. Brunröd stjälk med tre- till 
�&$ޕ) !� ��'��ѵ��0&/$"/�1ü3/'ü" ѵ

�-/)-�тпфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Älggräs 
Älgört 
Gräs Älg- 

Filipendula ulmaria  
Rosaceae

Älggräs 
Älgört. Högväxt, ståtlig växt med 
+'4( -��1�"-ü��"0'�Ѷ�#*)0)".�*ȅ�)� �
blomknippen. Förr användes avkok mot 
ohyra hos boskap. Blommorna används till 
.�ȅѶ�ť'Ѷ�1$)�(ѵ(ѵ��ü-)��!0&/$"/�1ü3/'ü" ѵ

�-/)-�тсст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Getruta 
 
 

)CNGIC�QHƓEKPCNKU� 
Fabaceae

Getruta 
Sydeuropeisk vildblomma. Läkeväxt 
som tillhör ärtsläktet. Bildar ljusgröna, 
parbladiga buskformationer. Vackra, 
upprätta, blåvioletta till vita axblommor. 
Även en vacker perenn trädgårdsväxt.

�-/)-�тпус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-2 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Gulmåra 
Jungfru Marie Sänghalm 
 

Galium verum  
Rubiaceae

Gulmåra 
Vippor av gula, plymlika blomställningar. 
Grenat växtsätt med kransblad längs 
stjälken och grenarna. Läke- och färgväxt, 
känd sedan antiken. Vid färgning används 
vanligtvis rötterna. Ger gula och röda 
färgnyanser.

�-/)-�схцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7
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Nejlikrot 
Benediktinerrot 
 

Geum urbanum  
Rosaceae

Nejlikrot 
Benediktinerrot. Gammal medicinalväxt 
med 2-5 gula blommor på varje stjälk. 
Flikade, tandade blad. Som kryddväxt 
används stjälk och blad i soppor m.m.

�-/)-�тпчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Ginkgo 
Kinesiskt Tempelträd 
Tempelträd Kinesiskt 

Ginkgo biloba  
Ginkgoaceae

Ginkgo 
Ett mycket egenartat urtidsträd. Ovanliga 
”barrblad” i solfjäderform. En av världens 
mest uppmärksammade medicinalväxter. 
Kan även krukodlas och övervintras frost-
fritt. Väldränerad, vindskyddad växtplats.

�-/)-�урпф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  6 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  800 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Lakritsrot 
 
 

Glycyrrhiza glabra  
Fabaceae

Lakritsrot 
:&/��'�&-$/.�1�-.�-*/.�ȅ��)1ü)�.�!ť-�.(�&-
sättning av konfekt, likör m.m. Upprätt, 
stadigt växtsätt med stora, ljusgröna 
parblad och spiror av ljust blåvioletta 
ärtblommor. Intressant i örtagården.

�-/)-�трсп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Bolmört 
 
 

Hyoscyamus niger  
Solanaceae

Bolmört 
Urgammal medicinalväxt som odlades i 
nordiska, medeltida kloster men tros ha 
förekommit i odling även långt tidigare. 
Flikade blad och brungula blommor med 
violett ådring. En raritet för örtagården. 
Förekommer på ödegårdar, ruiner och kul-
/0-(�-&ѵ����Ѻ�	 '��1ü3/ )�ü-�(4�& /�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ттсч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-15 mån
  juni-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Äkta Johannesört 
Brunska 
Johannesört Äkta 

Hypericum perforatum  
Clusiaceae

:&/���*#�)) .ť-/�
�-0).&�ѵ��(ÿ�'��$"�( ��"0'��*ޕ�&Ҋ
blommor. Vackert bruna, knoppiga kvistar 
.&ť-��.� ȅ -��'*(�0)� -�#ť./ )�*�#�
används till torkning. Vid färgning används 
�'*((*-)�ѵ�� -�1�-�&/$"�Ѷޔ�)���-0)��
*�#�"0'��!ü-")4�). -ѵ��ť-/-üȂ'$"�1ü3/�!ť-�
kuperade växtlägen.

�-/)-�тпфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Ålandsrot 
Alant 
 

Inula helenium  
Asteraceae

='�)�.-*/�
�'�)/ѵ��-�ȅ1ü3�)� �*�#�./ÿ/'$"�( ��./*-�Ѷ�
gula strålblommor, 5-8 cm, i kvastlika 
samlingar. Roten innehåller stärkelseämnet 
inulin, som anses medicinskt verksamt. 
Används även inom parfymindustrin. Fin 
solitär och bakgrundsväxt.

�-/)-�тссп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  aug-okt
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Spiklavendel 
Kamferlavendel 
Lavendel Spik- 

Lavandula latifolia  
Lamiaceae

Spiklavendel 
Kamferlavendel. Buskigt växtsätt med 
1$*' //���'*((*-ѵ��/�-&Ѷ��-*(�/$.&��*ȅ�
och växtolja. Tidigare den mest använda 
läkearten.

�-/)-�трсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Gråmalva 
 
Malva Grå- 

Lavatera thuringiaca  
Malvaceae

Gråmalva 
Gröngråluden växt med purpurrosa, 
trattformade blommor, upp till 8 cm 
stora. Ursprungligen införd i Sverige som 
medicinalväxt.

�-/)-�ттсш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Hjärtstilla 
 
 

Leonurus cardiaca  
Lamiaceae

Hjärtstilla 
Gammal läkeväxt med aromatiskt 
bladverk. Odlades vid klostren förr. Högt 
samlarvärde för örtagårdar och liknande.

�-/)-�тпфт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 



200  |  Medicinalväxter

Sibirisk Hjärtstilla 
 
Hjärtstilla Sibirisk 

Leonurus sibiricus  
Lamiaceae

Sibirisk Hjärtstilla 
Kinesisk Hjärtstilla. Imponerande 
läkeväxt med höga spiror av skarpt rosa 
�'*(&-�).��- ޕ�$�-� /�" ѵ��Ȃ &/$1��-�"1ü3/�
som uppskattas av både bin och fjärilar.

�-/)-�турш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  130 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Gulsporre 
 
 

Linaria vulgaris  
Plantaginaceae

Gulsporre 
Smala, blågröna blad. Tvåläppiga, gula 
�'*((*-�( ��*-��üޕ� "(&ѵ���((�'�
medicinalväxt som även förekommer som 
vildväxande. För örtagårdar, vildäng och 
naturtomt.

�-/)-�тпуш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-15 mån
  juli-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Spånadslin 
 
Lin Spånads- 

Linum usitatissimum  
Linaceae

Spånadslin 
:&/��'$)Ѷ�1�-.�1ü3/ޔ�- -��)1ü)�.�1$��
lingarnsframställning. Vacker i mängd med 
lysande himmelsblå blommor. Mycket 
�&-*/�$�( �ü1(ޔ� ��--�)" (�)"ѵ��-ť -)��
används bl.a. vid bakning. Hälsinglands 
landskapsblomma.

�-/)-�сцсф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  5 kvm
  april-maj
  5-15 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Ettårig
  

 

 

Rödmalva 
Röd Kattost 
Malva Röd- 

Malva sylvestris  
Malvaceae

Rödmalva 
Röd Kattost. Historisk växt med lång-
.&�ȅ�� Ѷޕ�$&�� ��'��ѵ��0-+0--*.�Ѷ�
mörkådrade blommor och ostformade 
frukter. Blad och blommor anses bra mot 
hosta, astma, orm- och insektsbett m.m. 
Även vacker perenn trädgårdsväxt.

�-/)-�тпхт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Mauritansk Rödmalva 
Rödmalva Mauritansk 
Malva Mauritansk Röd- 

Malva sylvestris mauritiana  
Malvaceae

Mauritansk Rödmalva 
Rödmalva Mauritansk. Högväxt medicinal-
växt med vackra, mörklila, ådrade 
blommor. Anses verksam mot irritationer 
$�.1�'"�*�#�'0ȅ1ü"�-ѵ��$)�/$''�.)$//�*�#�$�
perennrabatten.

�-/)-�ттсф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Alruna 
 
 

/CPFTCIQTC�QHƓEKPCTWO� 
Solanaceae

Alruna 
Ingen annan växt än alrunan har väl 
�). //.�#��.ÿ�(4�& /�ť1 -)�/0-'$"�&-�ȅѵ� 
Får en stor bladrosett på en djup  
pålrot och blekt purpurblå blommor.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�(4�& /�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тппц� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars/

sep-nov
  5-15 mån
  april-maj
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Gul Sötväppling 
Sötväppling Gul 
Väppling Gul Söt- 

/GNKNQVWU�QHƓEKPCNKU� 
Fabaceae

Gul Sötväppling 
Gula blommor i upprätta klasar. Rikt för-
"- )��-")ޔ -/�� �(�� ��'��ѵ��ť- &*(( -�
på kulturmark och i vägkanter. Användes 
bl.a. till smaksättning av röktobak och 
som medicinal- och bifoderväxt. En bra 
gröngödslingsväxt, särskilt om man vill 
luckra upp en kompakt jord.

�-/)-�цфчп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Björnrot 
 
 

Meum athamanticum  
Apiaceae

Björnrot 
���&-�Ѷ�/ü/��/01*-��1��$''$&/Ѷ��*ȅ�)� �
�'��1 -&ѵ��'*(ޕ*�&�-�$�1$//�*�#�-*.�ѵ�
Gammal krydd- och läkeväxt. Används 
även som snittgrönt.

�-/)-�хцрс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Prickig Temynta 
Prickig Hästmynta 
Temynta Prickig 

Monarda punctata  
Lamiaceae

Prickig Temynta 
�3/-��./�-&��-*(�/$.&��*ȅ��1�/#4(*'*'%�Ѷ�
(mynta och timjan). Gula-ljusskära 
�'*((*-�( ��'$'��üޕ�&�-ѵ��)1ü)�.�
traditionellt som medicinalväxt. Prydligt 
växtsätt för rabatt och örtagård.

�-/)-�тпрш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Kattmynta 
 
Mynta Katt- 

Nepeta cataria  
Lamiaceae

Kattmynta 
Medicinalväxt med purpurröda och vita 
blommor i täta kransar längs stjälken. 
�$)/�*ȅ�)� Ѷ�"-ÿ"-ť)/��'��1 -&Ѷ��'�� )�
vitludna på undersidan.

�-/)-�тпхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Citronkattmynta ‘Citriodora’ 
Kattmynta Citron- 
Mynta Citronkatt- 

Nepeta cataria  
Lamiaceae

Citronkattmynta ’Citriodora’ 
Medicinalväxt med purpurröda och vita 
blommor i kransar längs stjälken. Intensivt 
�$/-*)�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ü-.&���'����). .�
smärtlindrande.

�-/)-�ттус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Nattljus 
 
 

Oenothera biennis  
Onagraceae

Nattljus 

)"ÿ-�$� //ޕ� -/�'�)�/0-'ü& ( � 'ѵ��ü3/*'%�)�
anses verksam mot nervbesvär, PMS, 
sömnlöshet, kramp m.m. Gula blommor 
som sitter vid bladfästena längs stjälken.

�-/)-�трфш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  1000 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Syrisk Ruta 
Harmelbuske 
Ruta Syrisk 

Peganum harmala  
Zygophyllaceae

Syrisk Ruta 
Harmelbuske. Gammal växt inom öster-
ländsk folkmedicin. Tätt buskig, dekorativ 
växt, sällan sedd i odling. Findelat bladverk 
och vita, svagt grönådrade blommor. 
Samlarväxt för örtagården.  
OBS! Säljs ej till Norge.

�-/)-�ттхф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Pestskråp 
 
 

Petasites hybridus  
Asteraceae

Pestskråp 
Infördes av munkar på 1300-talet. 
�/ÿ/'$"�Ѷ�0++-ü//�Ѷ�-*.�Ѷ�.1�"/��*ȅ�)� �
axblommor. Enorma bronsröda blad. Vilt 
förekommande bl.a. i diken, damm- och 
bäckkanter, sjöstränder samt vid gamla 
herrgårdar.

�-/)-�трцт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  1-15 mån
  april-juni
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Amerikanskt Kermesbär 
 
Kermesbär Amerikanskt 

Phytolacca americana  
Phytolaccaceae

Amerikanskt Kermesbär 
Stor ört med upprätta, vitrosa, 15 cm 
långa blomklasar, senare långa kolvar 
�1�-ť�.1�-/���ü-ѵ��$)�.*'$/ü-ѵ��ü-.�ȅ )�
används till färgning av vin, sötsaker, 
textilier samt vävkonst och ger röda 
)4�). -ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хучр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Bockrot 
Backanis 
Anis Back- 

Pimpinella saxifraga  
Apiaceae

Bockrot 
���&�)$.ѵ��$/��*ޕ�&�'*((*-ѵ�
#ÿ'$"�
./%ü'&�( �ޔ�)ޕ$&�� �+�-�'��ѵ���((�'�
medicinalväxt med högt samlarvärde. 
Förekommer vilt på ängar, betesmark och 
vägkanter.

�-/)-�тпрр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Groblad ‘Variegata’ 
 
 

Plantago major  
Plantaginaceae

Groblad ’Variegata’ 
Stora, vitmarmorerade, mörkgröna blad i 
täta rosetter. Utmärkt i samplanteringar i 
krukor och stenparti. En dekorativ variant 
av den välkända medicinalväxten groblad 
med samma bakteriedödande och läkande 
egenskaper.

�-/)-�хучфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  1-3 mån
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Getrams 
 
 

Polygonatum odoratum  
Convallariaceae

Getrams 
Vacker ört med vita klockblommor 
hängande i rad under bladstjälken. 
Blåsvarta, dekorativa bär. Utmärkt 
2**�'�)�1ü3/ѵ�� )�/%*�&��-*/./�(( )�
användes förr till medicinskt bruk. Vilt 
förekommande i gles lövskog, bergsbranter 
*�#�ü)"�-ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тпур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  mars-maj/

aug-sep
  1-18 mån
  maj-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)
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Röd Snokört ‘Red Feathers’ 
 
 

Pontechium maculatum  
Boraginaceae

Röd Snokört ’Red Feathers’ 
Höga, täta spiror av rosenröda småblom-
mor över de djupgröna bladrosetterna. De 
nektarrika blommorna är mycket attraktiva 
för pollinerare. Torktålig perenn för rabatt 
och stenparti. Växten används även som 
medicinalväxt och anses ha bl.a. feber-
nedsättande egenskaper.

�-/)-�хсрпр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Blodrot 
Tormentilla 
 

Potentilla erecta  
Rosaceae

Blodrot 
Tormentilla. Gula småblommor på upprätta 
./%ü'&�-ѵ��' -ޕ$&�� ��'��ѵ��01�$'��)� ѵ�
Lättodlad samlarraritet vars tjocka jordstam 
#�ȅ�( �$�$).&��)1ü)�)$)"ѵ��ť- &*(( -�+ÿ�
fuktig skogsmark, stränder och ängar.

�-/)-�ттпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Fläcklungört 
 
Lungört Fläck- 

2WNOQPCTKC�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Fläcklungört 
Ovanlig, dekorativ medicinalväxt med 
./-ü1#ÿ-$"�Ѷ�1$/ޕü�&$"���'��ѵ��ť-./�-*.��
sedan vackert purpurblå blommor i klasar. 
	ť"/�.�('�-1ü-� �!ť-�ť-/�"ÿ-��-�(ѵޕѵ

�-/)-�тртх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Röd Flikrabarber 
Kronrabarber 
Rabarber Röd Flik- 

Rheum palmatum var. tanguticum  
Polygonaceae

Röd Flikrabarber 
Kronrabarber. Iögonfallande medicinalväxt 
( �� )*-(���'ÿ"-ť)��&$ޕ�/+%0��� ��'��ѵ�
Stora, ljusröda, skära och vita upprätta 
blomsamlingar. Pampig och dekorativ 
+-4�)��.1ü3/�!ť-�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ

�-/)-�тпхш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juni-juli
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Rosenrot 
Midsommarman 
 

Rhodiola rosea  
Crassulaceae

Rosenrot 
Midsommarman. Gula kompakta topp-
blommor. Upprätta ogrenade stjälkar med 
grönblå, skålade blad. Den torkade, rosen-
�*ȅ�)� �-*/ )�/$''.&-$1.�./*-�&-�ȅ�$)*(�
äldre folkmedicin. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хцрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Ängssyra 
 
Syra Ängs- 

Rumex acetosa  
Polygonaceae

Ängssyra 
Pilformade blad. Röda blommor i glesa 
ställningar. Användes som läkeväxt på 
medeltiden. De syrliga C-vitaminrika 
bladen äts färska.

�-/)-�ттхч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Vinruta 
 
 

Ruta graveolens  
Rutaceae

Vinruta 
Vintergrön halvbuske med blågrönt, 
aromatiskt bladverk och senapsgula 
blommor i kvastlika samlingar. Bladen 
används för smaksättning av italiensk 
grappa. Rötterna ger röd färg vid 
växt färgning. Kan även krukodlas och 
övervintras frostfritt.

�-/)-�тршф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Ängssalvia 
 
Salvia Ängs- 

Salvia pratensis  
Lamiaceae

Ängssalvia 
Gammal, sällsynt läkeväxt med blåvioletta 
blommor i kransar. Tandade blad nedtill 
på stjälken. Innehåller eterisk olja. 
Förekommer på ängsmark och vägkanter.

�-/)-�тссф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Blodtopp 
Blodstilla 
 

5CPIWKUQTDC�QHƓEKPCNKU� 
Rosaceae

Blodtopp 
Blodstilla. Skira stjälkar med täta, ovala, 
upprätta ax av mörkt röda  småblommor. 
Dekorativt, parbladigt bladverk. Gurk-
liknande smak. Kan användas som färsk-
krydda i sallad m.m. Används även som 
medicinalväxt.

�-/)-�ттфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Såpnejlika 
Såpört 
Nejlika Såp- 

5CRQPCTKC�QHƓEKPCNKU� 
Caryophyllaceae

Såpnejlika 
Såpört. Gammal medicinalväxt med 
blekrosa knippblommor. Lansettlika blad. 
Växtens vattenlösliga glykosider gjorde att 
den förr användes som tvättmedel.

�-/)-�трчч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Dårört 
 
 

Scopolia carniolica  
Solanaceae

Dårört 
Mycket sällsynt. Krypande växtsätt och 
hängande, brunvioletta klockblommor 
( ��"-ť)/�!*� -ѵ�ü(+'$"�2**�'�)�1ü3/ѵ�
Användes förr som ”häxmedicin” i 
.1ÿ-� (ü./-�� �!�''ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тптх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  3 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juni
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Humlesuga 
Läkebetonika 
Betonika Läke- 

5VCEJ[U�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Humlesuga 
Läkebetonika. Finns numer bara mycket 
begränsat i södra Sverige, där den är 
fridlyst. Mattbildande med fyrkantiga 
stjälkar och ådrade blad. Täta spiror med 
purpurrosa blommor. Högsta samlarvärde.

�-/)-�тпфу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  aug-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Ängsvädd 
Djävulens Avbett 
Vädd Ängs- 

Succisa pratensis  
Dipsacaceae

Ängsvädd 
Halvklotformiga, täta, blåvioletta blommor. 
Långsträckta, elliptiska, blanka blad. 
Förekommer på fuktängar, skogsgläntor 
och sjöstränder. Kulturbunden växt som 
tidigare användes som medicinalväxt.

�-/)-�цчфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  aug-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Äkta Vallört 
 
 

5[ORJ[VWO�QHƓEKPCNG� 
Boraginaceae

Äkta Vallört 
Breda bladlister längs stjälkarna. Långa, 
strävhåriga blad och trattformade, mörkvio-
letta blommor i hängande knippen. Vallört 
har använts som medicinalväxt sedan forn-
tiden. Passar även för dammkanter och fukt-
ängar. Förekommer vildväxande på fuktig 
ängsmark, vägrenar och vid herrgårdar.

�-/)-�тршу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-12 mån
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Mexikansk Tagetes 
 
Tagetes Mexikansk 

Tagetes minuta  
Asteraceae

Mexikansk Tagetes 
Biologisk bekämpningsväxt för ett 
naturligt växtskydd. Tätt, yvigt växtsätt. 
Motverkar angrepp av nematoder samt 
�/. ޕ� ��.&�� $). &/ -ѵ��)1ü)�.�ü1 )�
som medicinalväxt. Bladen används 
traditionellt som krydda i soppor, kötträtter 
m.m. Lättodlad.

�-/)-�трфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Mattram 
 
 

Tanacetum parthenium  
Asteraceae

Mattram 
�-*(�/$.&/��'��1 -&�*�#��*ȅ�)� �1$/��
blommor. Lockar pollinerande bin och 
fjärilar till din trädgård. Har använts som 
medicinalväxt ända sedan forntiden och 
anses verksam mot feber, reumatism m.m.

�-/)-�труф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Renfana 
 
 

Tanacetum vulgare  
Asteraceae

Renfana 
Traditionell medicinalväxt. Tätt 
buskväxande med ormbunkslikt bladverk. 
Guldgula blomkorgar i kvastlika samlingar. 
Blad och blommor används även vid 
växtfärgning och ger härdiga gröna 
och gula nyanser. Förekommer vilt på 
1ü"&�)/ -�*�#�"ÿ-��-ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�трцч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Bockhornsklöver 
Grekiskt Hö 
 

Trigonella foenum-graecum  
Fabaceae

Bockhornsklöver 
Grekiskt Hö. Gammal kulturväxt sedan 
!ť- �( � '/$� )ѵ��- ޔ)"-�� ��'���*�#�
bockhornslika fröskidor. Medicinalväxt 
med rikt proteinhaltiga fröer. Både 
frön och blad används bl.a. i indiska 
curryblandningar.

�-/)-�ттпф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  5-15 dgr
  april-juni
  40 cm
  Ettårig
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Läkevänderot 
 
Vänderot Läke- 

8CNGTKCPC�QHƓEKPCNKU� 
Valerianaceae

Läkevänderot 
Ståtlig medicinalväxt för örtagården med 
./*-��'%0.-*.��*ޕ�&�'*((*-ѵ��). .�&0))��
vända diverse sjukdomar. Även odlingsvärd 
som perenn prydnadsväxt.

�-/)-�тсрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Läkekungsljus 
 
 

Verbascum phlomoides  
Scrophulariaceae

Läkekungsljus 
Höga spiror av stora, vita blommor med 
gult öga. Utbredande silvergrå, ludna 
bladrosetter. Ståtlig bienn som planteras 
som solitär eller i grupp om tre för bästa 
 Ȃ &/ѵ��%ü'1.ÿ-�.$"�'ü//ѵ

�-/)-�ххспр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  180 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Kungsljus 
 
 

Verbascum thapsus  
Scrophulariaceae

Kungsljus 
Honungsrika, höga, gula blomspiror. Ulliga 
blad längs hela stjälken. Användes under 
första världskriget som bedövningsmedel. 
Dekokt på blommor sägs ge håret mer 
glans. Förekommer på bergsbranter och 
torr ängsmark.

�-/)-�тпшс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  15-30 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7

 

 

Blåverbena 
 
Verbena Blå- 

Verbena hastata  
Verbenaceae

Blåverbena 
Ståtlig med långa lansettblad och täta, 
�'ÿ1$*' //�Ҋ.&ü-���3��*ޕ�$�-*))*'&�-ѵ�
Användes som medicinalväxt av Nord-
amerikas indianer. Fin bakgrundsväxt i 
större rabatter.

�-/)-�ттцш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  175 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-10 mån
  juni-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Järnört 
Läkeverbena 
Verbena Läke- 

8GTDGPC�QHƓEKPCNKU� 
Verbenaceae

�ü-)ť-/�
Läkeverbena. Gammal medicinalväxt med 
lila blommor på tunna stjälkar. Ansågs 
0)� -�-*(�-/$� )�#�� )�"0�*('$"�&-�ȅѵ�
Numer en kuriositet för örtagårdar och 
samlare.

�-/)-�тртш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Bäckveronika 
 
Veronika Bäck- 

Veronica beccabunga  
Plantaginaceae

Bäckveronika 
Djupblå blommor i glesa, upprätta klasar. 
�ť//$"�Ѷ�&*-/.&�ȅ�� ��'��ѵ���((Ҋ�*�#�
fuktmarksväxt. Bäckar, stränder, kärrom-
råden. Kulturhistorisk växt som användes 
mot skörbjugg och som sallat.

�-/)-�цштп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Ärenpris 
 
 

8GTQPKEC�QHƓEKPCNKU� 
Plantaginaceae

Ärenpris 
Krypande och mattbildande med ljusblå-
blåvioletta småblommor i smala, upprätta 
klasar. Strävhåriga, tandade blad. Ansågs 
som undermedel under 1400- till 1600-talen.

�-/)-�тстп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Styvmorsviol 
 
Viol Styvmors- 

Viola tricolor  
Violaceae

Styvmorsviol 
Vackra, blå-vit-gula blommor på upprätt 
grenad stjälk. Blad längs hela stjälken. 
Traditionell medicinalväxt, numer 
sparsamt vildväxande. Etablerar sig gärna 
på naturtomter och vildängar.

�-/)-�хххт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-okt
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-7

 

 

�*-�.&*+���ť-&"-ť)
Praktisk, skålad jordskopa med smidigt 
tumgrepp för inom- och  utomhusbruk. 
Tillverkad av hållbar plast för maximal 
livslängd. Mörkgrön.

�-/)-�фрутф�� �-$.�тшѶпп

5G�ƔGT�UOCTVC�
odlingstillbehör  

på sid 301
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�-��$/$*) ''��&-4��1ü3/ -��'�)��� �( ��.+ü))�)� ��-/ -�!-ÿ)�1ü-'� ).��''��&ť&ѵ
Samtliga är anpassade och väl utprovade för vårt nordiska klimat. Kryddor för
/*-&)$)"�.&ť-��.�$��0"0./$Ҍ. +/ (� -Ѷ�/*-&�.�$)*(#0.Ѷ�1�- ȅ -�!-ť -)��*�#ҝ '' -�
bladverket tillvaratas. Ekosymbolen innebär att fröerna är ekologiska.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ
�ť-��#$'$+ ++�-��)" .�./4-&�)�$���*1$'' ѵ�� -�$)!*-(�� +)$ÿ�222ѵ+�.((ޔ�(*$//�ѵ. ѵ� 
Observera att för örtkryddor anges skördetid i stället för blomtid.

Kryddväxter
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Anisisop 
 
Isop Anis- 

Agastache foeniculum  
Lamiaceae

Anisisop 
�-*(�/$.&�&-4��1ü3/�( ��0/.ť&/��*ȅ�
av anis. Purpurrosa till blåvioletta, täta 
blomspiror. Dekorativ i perennrabatten.

�-/)-�ттрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Koreansk Anisisop 
Koreansk Mynta 
Anisisop Koreansk 

Agastache rugosa  
Lamiaceae

Koreansk Anisisop 
Koreansk Mynta. Purpurrosa blomspiror 
och spetsiga, tandade blad med peppar-
mints arom, används som krydda, te m.m.

�-/)-�тупу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Koreansk Anisisop ‘Li-
quorice White’ 
Flenörtsisop 
Anisisop Koreansk 

Agastache rugosa  
Lamiaceae

Koreansk Anisisop ’Liquorice White’ 
Flenörtsisop. Långa spiror med mängder 
�1�1$/���'*((*-ѵ��&-$/.�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ�
Bladen används till smaksättning av te, 
kötträtter och vinäger m.m. Blommar 
- ��)����рс�1 �&*-� ȅ -�.ÿ��ѵ��/(ü-&/�!ť-�
snitt och rabatt.

�-/)-�трср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Gräslök ‘Medium Leaf’ 
 
Lök Gräs- 

Allium schoenoprasum  
Alliaceae

Gräslök ’Medium Leaf’ 
Traditionell örtkrydda. Finbladig och 
snabbväxande. Används till sillrätter, 
sallader m.m. Dekorativa och goda 
blommor. Bra fryssort. Torkade blommor 
kan även användas som eterneller.

�-/)-�тпуф� �-$.�ртѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  400 frö
  mars-aug/

okt
  10-20 dgr
  juni-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Gräslök ‘Nelly’ EKO
 EKO
Lök Gräs- EKO

Allium schoenoprasum  
Alliaceae

Gräslök ’Nelly’ 
Traditionell örtkrydda. Tidig och frodig 
med mörkt gröna, smakrika blad. Används 
färsk till midsommarens sill och potatis 
eller som smaksättare till sallad, färskost 
m.m. Dekorativa och ätliga blommor.

�-/)-�турхп� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  150 frö
  mars-aug/

okt
  10-20 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kinesisk Gräslök 
Gräslök Kinesisk 
Lök Kinesisk Gräs- 

Allium tuberosum  
Alliaceae

Kinesisk Gräslök 
Spännande örtkrydda. Liknar gräslök med 
mild vitlökssmak. Bladen blir något längre 
*�#�&-�ȅ$"�- �ü)�1�)'$"�"-ü.'ť&ѵ��4�& /�
god i sallader och matlagning.

�-/)-�тпху� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  225 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juli-sep
  15-30 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Ramslök 
S:ta Birgittas Lök 
Lök Rams- 

Allium ursinum  
Alliaceae

Ramslök 
S:ta Birgittas Lök. Gammal klosterart 
med konvaljlika blad och vita, stjärnlika 
�*ޕ&�'*((*-ѵ��'�� )��)1ü)�.�.*(�
krydda i såser, aromsmör och kvarg, 
som ersättning för vitlök m.m. Perenn 
kuriositet.

�-/)-�ттпт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Bladdill ‘Bouquet’ 
 
Dill Blad- 

Anethum graveolens  
Apiaceae

Bladdill ’Bouquet’ 
Traditionell örtkrydda. Särskilt aromatisk 
och bladrik. Går i blom mycket sent. 
Utmärkt till infrysning, dekoration, 
gravning m.m.

�-/)-�тптр� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladdill ‘Forrest’ 
 
Dill Blad- 

Anethum graveolens  
Apiaceae

Bladdill ’Forrest’ 
�4�& /��-*(�/$.&/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ�
Goda och dekorativa, skira dillkronor över 
bladverket. Blad och blommor skördas 
samtidigt under hela säsongen. Lågt, 
kompakt växtsätt. Används även som 
prydnadsväxt i ettåriga blomsterrabatter.

�-/)-�тптср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  45 cm
  Ettårig
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Bladdill ‘Tetra’ EKO
 EKO
Dill Blad- EKO

Anethum graveolens  
Apiaceae

Bladdill ’Tetra’ 
Traditionell örtkrydda. Särskilt aromatiskt, 
��/"$&$ޕ(ޔ'��1 -&ѵ�	ť"+-*�0� -�)� �( ��
buskigt, stadigt växtsätt. Går i blom mycket 
sent. Utmärkt för infrysning, dekoration, 
gravning m.m.

�-/)-�тпту� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladdill ‘Thalia’ EKO
 EKO
Dill Blad- EKO

Anethum graveolens  
Apiaceae

Bladdill ’Thalia’ 
�-��$/$*) ''�ť-/&-4���ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ�/ü//�*�#�
�-*(�/$.&/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ü'�$"/�
rikgivande under lång tid, går i blom 
mycket sent. Utmärkt till infrysning, 
dekoration, gravning m.m.

�-/)-�тптуп� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juli/

okt-nov
  10-20 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Dill ‘Como’ 
 
 

Anethum graveolens  
Apiaceae

Dill ’Como’ 
Traditionell örtkrydda. Den bästa sorten för 
krondill. Bildar stora dillkronor. Används 
främst i olika inläggningar. Kan även sås i 
omgångar och skördas som bladdill.

�-/)-�тптп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Fjällkvanne 
 
Kvanne Fjäll- 

Angelica archangelica  
Apiaceae

Fjällkvanne 
Anrik krydd- och läkeört. Ståtlig med aro-
matiskt bladverk och stora, gulgröna blom-
�*ޕ&�-ѵ��$)�.*'$/ü-� '' -���&"-0)�.1ü3/ѵ��-ť�
ger arom till bl.a. likör och parfym.

�-/)-�тпшх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-aug
  75-150 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Rödkvanne 
 
Kvanne Röd- 

Angelica gigas  
Apiaceae

Rödkvanne 
Asiatisk prydnads- och läkeört. Vackert 
rödstjälkig med stora, djupt röda 
��*ޕ)*'&�-�*�#�'%0."-ť)/��'��1 -&ѵ�
Passande bakgrundsväxt och solitär.

�-/)-�тпшц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-aug
  125 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Vårbrodd 
Vaniljgräs 
Gräs Vanilj- 

Anthoxanthum odoratum  
Poaceae

Vårbrodd 
Vaniljgräs. Täta, prydliga tuvor med gröna 
vippor som övergår i ljusbrunt. Smak och 
�*ȅ��1�1�)$'%�( ��)ť/$"�/*)��1�+$./�" Ҋ
bittermandel. Används som smaksättning 
till likör, får- och viltkött m.m. Dekorativ i 
perennrabatten.

�-/)-�ттсц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  maj-juni
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Dansk Körvel ‘Commun’ 
 
Körvel Dansk 

Anthriscus cerefolium  
Apiaceae

Dansk Körvel ’Commun’ 
Slätbladig. Läcker, ovanlig örtkrydda med 
.(�&�*�#��*ȅ��1��)$.�*�#�+ -.$'%�ѵ��ü-.&��
blad används i potatis- och pastarätter, 
sallader, soppa m.m.

�-/)-�тррф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-aug
  15-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Dansk Vinterkörvel ‘Massa’ 
Vinterkörvel Dansk 
Körvel Dansk Vinter- 

Anthriscus cerefolium  
Apiaceae

Dansk Vinterkörvel ’Massa’ 
�'ü/�'��$"ѵ�� -�(ť-&�'��$"�( ��($'�Ѷޔ�)�
persilje/anissmak. Lämpad för höstsådd för 
tidig vårskörd. Bra vädertålig och går sent i 
blom. Kan krukodlas inomhus.

�-/)-�тррх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-aug
  15-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Kinesisk Bladselleri ‘Da 
Taglio’ 
Bladselleri Kinesisk 
Selleri Kinesisk Blad- 

Apium graveolens  
Apiaceae

Kinesisk Bladselleri ’Da Taglio’ 
Kintsai. Asiatisk bladkrydda. Det yviga, 
. '' -$�*ȅ�)� ��'��1 -& /��)1ü)�.�!ü-.&/�
som krydda, i grönsallader, soppor m.m. 
Kan med fördel krukodlas inomhus under 
# '��1$)/ -)ѵ���'�.�*ȅ�./�.*(� //ÿ-$"ѵ

�-/)-�тпсп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  800 frö
  mars-juni
  20-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1(2)
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Malört 
 
 

Artemisia absinthium  
Asteraceae

Malört 
Traditionell medicinal- och trolldomsväxt. 
�*-&�� �&1$./��ȅ�$)*(#0.ѵ*��(ޔ�- "�-
Knoppar och blad används som brännvins-
krydda. Halvbuske med förvedad stam, 
.$'1 -"-ÿ//��'��1 -&�*�#�'0ȅ$"��.+$-*-��1�
små, gula blommor.

�-/)-�труп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  350 frö
  mars-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Sommarmalört 
Sötmalört 
Malört Sommar- 

Artemisia annua  
Asteraceae

Sommarmalört 
Sötmalört. En ettårig art av malörtsläktet. 
�)" )ü(Ѷ�.ť/��*ȅѵ�%0."-ť)/Ѷ0&.(ޔ�- /�
�'��1 -&Ѷޔ�)/�/$''�/*-&)$)"ѵ����& -�$)!�//-
ningsväxt i den ettåriga blomsterrabatten. 
Snabbväxande. Höjden kan begränsas 
genom toppning.

�-/)-�трур� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-aug
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Rysk Dragon 
 
Dragon Rysk 

Artemisia dracunculus  
Asteraceae

Rysk Dragon 
�ü'�*ȅ�)� �#�'1�0.& �( ��(ť-&"-ť)/Ѷ�
�' �(ޔ/��'��1 -&ѵ��0'1$/��.(ÿ�'*((*-�
i skira klasar. Färska och torkade blad 
används under hela växtsäsongen, i bl.a. 
äggrätter, sallader, béarnaisesås m.m.

�-/)-�тптф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  aug-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Gurkört 
 
 

$QTCIQ�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Gurkört 
Örtkrydda med gurkliknande smak och 
�*ȅѵ��'*((*-�*�#��'����)1ü)�.�$�.�''�� -Ѷ�
till dessert, som dekoration m.m. Vackra 
blå blommor. Fin till sommarängar. Mycket 
bra dragväxt för bin.

�-/)-�тпфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  75 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Gurkört ‘Bianca’ 
 
 

$QTCIQ�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Gurkört ’Bianca’ 
Vitblommande örtkrydda med 
"0-&'$&)�)� �.(�&�*�#��*ȅѵ��'*((*-�
och blad används i sallader, till dessert, 
som dekoration m.m. Mycket vacker i 
sommarrabatter med färgade blommor.

�-/)-�турр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Svartsenap 
 
Senap Svart- 

Brassica nigra  
Brassicaceae

Svartsenap 
Har odlats i medelhavsländerna och 
Västasien i årtusenden. Bildar små, korta 
fröskidor ur vilka fröerna skördas. De svarta 
fröna används som krydda i bl.a. skånsk 
senap och dijonsenap. Svartsenap används 
även som medicinalväxt mot reumatiska 
� .1ü-�*�#�'0ȅ1ü".$)! &/$*) -ѵ

�-/)-�ттуп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Rapunkelklocka 
Rampion 
Klocka Rapunkel- 

Campanula rapunculus  
Campanulaceae

Rapunkelklocka 
Rampion. Odlades förr som köks- och 
medicinalväxt. Får tjocka, ätliga knölrötter 
som tillreds som sparris. Ljust blålila 
klockor på höga stjälkar.

�-/)-�тттх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  15-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Chilipeppar ‘Anaheim’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Peppar Chili- Kulturarv

Capsicum annuum  
Solanaceae

Chilipeppar ’Anaheim’ 
Från ca 1900. Mild chilipeppar med upp till 
20 cm långa, gröna frukter som används 
färsk i sallad, på grillspett, att fyllas och 
ugnsbakas m.m. För mer hetta, låt frukten 
mogna helt till rött. 500-2500 Scoville.

�-/)-�тпссу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Padron’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar ’Padron’ 
Tapas-peppar. Rysk Roulette-chili. Koniska, 
lätt rynkiga frukter som skördas gröna ca 
5-8 cm. Vid full mognad övergår de till rött. 
Varierande styrka på frukterna, 1 av 20 blir 
riktigt het, övriga relativt milda. Klassisk 
tapasrätt, stekt eller grillad med havssalt 
och olivolja. 500-5000 Scoville.

�-/)-�тпсст� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig
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Chilipeppar ‘Black Fangs’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum  
Solanaceae

Chilipeppar ’Black Fangs’ 
Klassisk chilipeppar av cayennetyp. 
Långsmala frukter, ca 7 cm, i läckert 
svart med vacker blomning i mörkt lila. 
Frukterna övergår i djuprött vid full 
mognad. Dekorativa, välgrenande  
plantor med god avkastning.  
30 000-50 000 Scoville.

�-/)-�тпссх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar F1 ‘Cayennetta’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar F1 ’Cayennetta’ 
Minicayennetyp med klarröda, ca 10 cm 
långsmala frukter med mild hetta. Mycket 
rikgivande och utvecklas bra även i 
nordiskt klimat. Kompakt, buskigt växtsätt 
med hängande frukter under bladverket, 
idealisk för krukodling i varma lägen.  
10 000-20 000 Scoville.

�-/)-�тпссс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  6 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-okt
  45 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘De Cayenne’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar ’De Cayenne’ 
Klassisk chilipeppar. Långsmala, gröna 
frukter som vid full mognad övergår i rött. 
Ca 20-25 gånger starkare än vanlig paprika. 
30 000-50 000 Scoville.

�-/)-�тпсс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Hungarian 
Yellow Wax Hot’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar ’Hungarian Yellow Wax Hot’ 
Tidig. 12 cm långsmala, gula frukter som 
senare övergår i rött. Tolererar även lägre 
temperatur. Aromrik. 1000-4000 Scoville.

�-/)-�тупр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Jalapeño’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

�#$'$+ ++�-�ҁ��'�+ ś*ҁ�
Mexikansk chilipeppar. Kompakta plantor 
med 6 cm avlånga, svagt koniska gröna 
frukter som vid full mognad övergår i rött. 
2000-8000 Scoville.

�-/)-�тпст� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Lombardo’ 
Sötpeppar 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar ’Lombardo’ 
Sötpeppar med 12-15 cm långa, gröna 
frukter som övergår i rött vid full mognad. 
Används i sallader, inläggningar m.m.  
500-2000 Scoville.

�-/)-�шусс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Peter’ 
Penispeppar 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar ’Peter’ 
Penispeppar. Grönt bladverk med vita 
blommor som utvecklas till 7-10 cm långa 
gröna, skrynkliga frukter som mognar till 
rött. Dess lite oanständiga utseende gör 
den till en välkänd sort hos hobbyodlare 
och chilifantaster. 10 000-23 000 Scoville.

�-/)-�тпссф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Ettårig
  

 

 

Chilipeppar ‘Vampire’ 
 
Peppar Chili- 

Capsicum annuum   
Solanaceae

Chilipeppar ’Vampire’ 
Dekorativt grönsvart bladverk och lila 
blommor som följs av svarta 8-10 cm långa 
frukter som mognar till blodrött. Mycket 
tidig och produktiv. 14 000-15 000 Scoville.

�-/)-�тусхп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärspaprika ‘Koral’ 
 
Paprika Körsbärs- 

Capsicum annuum
Solanaceae

Körsbärspaprika ’Koral’ 
Het peppar med små, runda, köttiga, 
gröna frukter på ca 2-3 cm som vid full 
mognad övergår i rött och kan skördas i 
alla stadier. Används som tapasgrönsak 
till inläggningar, med fyllning m.m. Odlas i 
växthus eller på varmt uteläge i krukor och 
lådor. 30 000 Scoville.

�-/)-�шуспс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Ettårig
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Chiltepinpeppar ‘Birds Eye’ 
Chilipeppar 
Peppar Chiltepin- 

Capsicum annuum var. 
glabriusculum Solanaceae

Chiltepinpeppar ’Birds Eye’ 
Täta plantor med små, runda gröna frukter 
som övergår i rött. Blomtid och fruktsätt-
ning pågår samtidigt. En av världens 
hetaste sorter. 100 000-350 000 Scoville.

�-/)-�ттшс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  70 cm
  Två-Flerårig
  Zon -

 

 

Bärpeppar ‘Lemon Drop’ 
Chilipeppar 
Peppar Bär- 

Capsicum baccatum  
Solanaceae

Bärpeppar ’Lemon Drop’ 
Citrongula, ca 7-10 cm långsmala frukter 
med en explosiv hetta och lätt sötma 
med en hint av citrus. Höga, välgrenande 
plantor med god avkastning.  
15 000-30 000 Scoville.

�-/)-�тпссц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Havannapeppar ‘Fruity 
Vulcano’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Capsicum chinense  
Solanaceae

Havannapeppar ’Fruity Vulcano’ 
Vackra, långa, smala, mycket rynkiga 
frukter. Mognar från ljust gröna till varmt 
klarröda. Fruktig smak med tydlig hetta. En 
välsmakande krydda i såser, grytor m.m. 
�ü'"- )�)� Ѷ�&-�ȅ$"1ü3�)� �+'�)/*-�.*(�
går utmärkt att odla i krukor.  
100 000 Scoville.

�-/)-�ттшхф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Havannapeppar ‘Habanero 
Caribbean Red’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Capsicum chinense  
Solanaceae

Havannapeppar  
’Habanero Caribbean Red’ 
Lysande limegröna, 3-5 cm långa frukter 
som mognar till blodrött med den karak-
täristiska fruktiga habanerosmaken. Något 
hetare än traditionell habanero. Utmärkt 
för krukodling. 300 000-445 000 Scoville.

�-/)-�тпсур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Havannapeppar ‘Habanero 
Hot Lemon’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Capsicum chinense  
Solanaceae

Havannapeppar ’Habanero Hot Lemon’ 
Små, gula, ca 1,5-3 cm långa, citronformade 
frukter. Het med tydlig citrusliknande arom 
och smak. Otroligt rikgivande på välgre-
nande, buskiga plantor. Utmärkt även för 
krukodling. 200 000-350 000 Scoville.

�-/)-�ттшхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Havannapeppar ‘Habanero 
Orange’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Capsicum chinense  
Solanaceae

Havannapeppar ’Habanero Orange’ 
Förgrenande plantor med 3-5 cm långa, 
veckiga, orange frukter. En av världens 
hetaste sorter, med en speciell, karaktäris-
tisk mangosmak. 100 000-300 000 Scoville.

�-/)-�тпсу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  60 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Havannapeppar ‘Naga 
Jolokia’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Capsicum chinense  
Solanaceae

	�1�))�+ ++�-�ҁ��"���*'*&$�ҁ�
En av världens absolut hetaste peppar-
sorter. Producerar små, konformade, röda 
frukter ca 6-8 cm långa. Används med 
försiktighet! 855 000-1 000 000 Scoville.

�-/)-�ттшхр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon -

 

 

Havannapeppar ‘Scotch 
Bonnet’ 
Chilipeppar 
Peppar Havanna- 

Capsicum chinense  
Solanaceae

Havannapeppar ’Scotch Bonnet’ 
Starkt veckade, ca 4-6 cm långa, vackert 
glänsande frukter som mognar till 
rödorange. Karaktäristisk habanero med 
den aromatiskt fruktiga smaken med tydlig 
hetta. Välgrenande växtsätt, utmärkt även 
för krukodling. 325 000-350 000 Scoville.

�-/)-�тпсус� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  80 cm
  Ettårig
  

 

 

Tabascopeppar ‘Tabasco’ 
Chilipeppar 
Peppar Tabasco- 

Capsicum frutescens  
Solanaceae

Tabascopeppar ’Tabasco’ 
Små, spetsiga, upprätta, gröna-röda frukter 
som används i alla stadier. Klassisk sort för 
bl.a. såser och asiatisk mat med sin unikt 
eldiga smak. 70 000-100 000 Scoville.

�-/)-�ттшх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  aug-okt
  50 cm
  Två-Flerårig
  Zon -

 

 



Kryddväxter  |  211210  |  Kryddväxter

Kummin 
 
 

Carum carvi  
Apiaceae

Kummin 
Traditionell kryddväxt. Gammal kulturväxt 
från antiken. Fröerna används torkade 
i bl.a. matbröd, soppor, ost, brännvin 
m.m. Rötterna kan även användas som 
rotfrukter.

�-/)-�тпшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4(7)

 

 

Vild Basilika 
Bergmynta 
Basilika Vild 

Clinopodium vulgare  
Lamiaceae

Vild Basilika 
Bergmynta. Prydlig halvbuske med rosa 
&-�).�'*((*-�*�#��-*(�/$.&/��*ȅ�)� �
bladverk. Färska eller torkade blad 
�)1ü)�.�.*(�ť-/&-4����*�Ҋ&.ޔ�''$/�#�
äggrätter.

�-/)-�трчт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  125 frö
  april-maj/

sep-okt
  10-20 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Koriander 
 
 

Coriandrum sativum  
Apiaceae

Koriander 
Traditionell brödkrydda. Torkade fröer 
används bl.a. i matbröd, pepparkakor, 
likör m.m. Korianderblad är en populär 
örtkrydda i de asiatiska köken.

�-/)-�тпхф� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  150 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Koriander ‘Caribe’ EKO
 EKO
 EKO

Coriandrum sativum  
Apiaceae

Koriander ’Caribe’ 
Bladkoriander. Kinesisk persilja. Asiatisk 
ť-/&-4����( ���-*(�/$.&�Ѷޕ(ޔ�$&$"�Ѷ�
friskt gröna blad. De späda bladen har 
($'�Ѷޔ�)�.(�&�*�#��)1ü)�.�(4�& /�$�� /�
orientaliska köket, i sallader, grytor, såser 
m.m. Utmärkt även för infrysning. Går 
sent i frö.

�-/)-�ттфпу� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  50 frö
  april-juli
  10-20 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Koriander ‘Confetti’ 
Bladkoriander 
 

Coriandrum sativum  
Apiaceae

Koriander ’Confetti’ 
�'��&*-$�)� -ѵ��$)ޕ$&$"�&*-$�)� -ѵ��4�& /�
�-*(�/$.&/Ѷ�!%ü� -'$&/Ѷ�.ü-.&$'/ޕ(ޔ�$&$"/�
�'��1 -&ѵ��'�� )�.&ť-��.� ȅ -#�)��0)� -�
hela säsongen. Kryddig, något sötare 
smak. Används som baby leaf, i sallader, till 
dekoration m.m. Går sent i frö.

�-/)-�тусф� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juli
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Koriander ‘Leisure’ 
Bladkoriander 
Koriander Blad- 

Coriandrum sativum  
Apiaceae

Koriander ’Leisure’ 
Bladkoriander. Orientalisk örtkrydda med 
(4�& /��-*(�/$.&/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ�
De färska och torkade bladen med pikant 
smak, används bl.a. i asiatisk matlagning, i 
sallader, curryrätter m.m. Går sent i frö.

�-/)-�ттфп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juli
  10-20 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Mitsuba 
Japansk Persilja 
Persilja Japansk 

Cryptotaenia japonica  
Apiaceae

Mitsuba 
Japansk persilja. Asiatisk bladgrönsak med 
hjärtformade, släta blad. Uppfriskande, 
lätt pikant smak. Både blad och stjälkar 
används framför allt färska bl.a. i sallader 
och sushi.

�-/)-�тттф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  80 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Spiskummin 
 
Kummin Spis- 

Cuminum cyminum  
Apiaceae

Spiskummin 
Orientalisk kumminart, vars fröer är en 
*ť1 -/-üȂ���*./&-4���ѵ��)1ü)�.�$�� �
indiska och mexikanska köken, bl.a. i chili 
con carne.

�-/)-�тптц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  5-15 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Ostindiskt Citrongräs 
 
Citrongräs Ostindiskt 

%[ODQRQIQP�ƔGZWQUWU� 
Poaceae

Ostindiskt Citrongräs 
Asiatiskt gräs, varav den nedre delen av 
stjälken används. Har en stark och frisk 
citronsmak. För soppor, grytor, te m.m. 
Krukodlas och övervintras frostfritt.

�-/)-�шфчт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-40 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -
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Wasabirucola ‘Wasabi’ 
 
Rucola Wasabi- 

Diplotaxis erucoides  
Brassicaceae

Wasabirucola ’Wasabi’ 
Vit mursenap. Djupt gröna, lätt tandade 
blad med en intensiv smak av pepparrot 
*�#�2�.��$ѵ�� -! &/�.(�&#ť%�- �!ť-�
husmanskost, sallad, paj, pizza m.m. 
Snabbväxande med kompakt växtsätt, för 
krukor eller friland. Kan även krukodlas 
inne året runt.

�-/)-�шфучс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  maj-okt
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Italiensk Rucola 
Vild Rucola 
Rucola Italiensk 

Diplotaxis tenuifolia  
Brassicaceae

Italiensk Rucola 
�$'���0�*'�ѵ��(�'�Ѷޕ�$&�� ��'���( ��
pepprig, pikant smak. Späda blad är en 
huvudingrediens i det italienska köket. 
Används i sallader, pajer, till carpaccio m.m.

�-/)-�ттрс� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  500 frö
  mars-aug/

jan-dec
  10-30 dgr
  juli-okt
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

+VCNKGPUM�4WEQNC�Ũ9KNFƓTGũ�
 
Rucola Italiensk 

Diplotaxis tenuifolia  
Brassicaceae


/�'$ ).&��0�*'��ҁ�$'�ޔ- ҁ�
Förädlad, italiensk rucola. Djupt gröna, 
tandade blad med intensiv, pepprig 
smak. Perfekt bl.a. i italienska sallader. 
Snabbväxande med kompakt växtsätt, 
utmärkt för odling i krukor eller på friland. 
Går sent i blom.

�-/)-�шфучр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd

  100 frö
  april-juni
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

Bronsfänkål ‘Smokey’ 
 
Fänkål Brons- 

Foeniculum vulgare  
Apiaceae

Bronsfänkål ’Smokey’ 
�-*).!ü-"�/Ѷޔ�)� '�/��'��1 -&ѵ�� /�.&$-��
växtsättet ger karaktär i perennrabatten. 
Fröer och blad används som smaksättning 
och ger en pikant touch i bröd och grytor 
m.m.

�-/)-�ттрп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  140 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Fänkål 
 
 

Foeniculum vulgare  
Apiaceae

Fänkål 
Kryddväxt vars fröer används torkade, i 
bl.a. bröd, likör, vissa kötträtter m.m. Även 
bladen används som krydda i sallad och 
matlagning. Lättodlad.

�-/)-�тпуп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  250 frö
  maj-juni
  10-15 dgr
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Sötfänkål ‘Finale’ EKO
Knölfänkål EKO
Fänkål Söt- EKO

Foeniculum vulgare   
Apiaceae

Sötfänkål ’Finale’ 
Högvuxna, täta, runda knölar med anislik-
nande smak. Kan skördas under lång tid. 
Går sent i blom. Upprätt, friskt och dillikt 
�'��1 -&ѵ��)ť'�-�*�#��'��.&�ȅ��)1ü)�.�
.*(�� '$&�/ .."-ť).�&�$��'ѵ�ѵޔ�.&-ü// -ѵ�
Fröerna används som brödkrydda. Odlings-
säker för det nordiska klimatet.

�-/)-�трчшс� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  40 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Sötfänkål ‘Fino’ 
Knölfänkål 
Fänkål Söt- 

Foeniculum vulgare   
Apiaceae

Sötfänkål ’Fino’ 
�-4��Ҋ�*�#�"-ť).�&.1ü3/�( ���)$.'$&Ѷޔ�)�
smak. Den uppsvällda stambasen och blad-
.&�ȅ )��)1ü)�.�.*(�� '$&�/ .."-ť).�&ѵ�
Fröerna används som brödkrydda. Odlings-
säker sort för det nordiska klimatet.

�-/)-�трчш� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  aug-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Myskmadra 
 
 

Galium odoratum  
Rubiaceae

Myskmadra 
�*-&�� �&1$./�-��)1ü)�.�!ť-�� ..�1ü'�*ȅ�
bl.a. som likörkrydda. Smaragdgrönt blad-
1 -&�*�#�1$/�Ѷ�./%ü-)!*-(�� Ѷ�1ü'�*ȅ�)� �
blommor i parasollika samlingar. Utmärkt 
(�-&/ü�&�- �$�2**�'�)�ѵ��-���-�"1ü3/�
för bin.

�-/)-�трфф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Curryeternell 
Curryplanta 
Eternell Curry- 

Helichrysum italicum  
Asteraceae

Curryeternell 
Curryplanta. Silvergrått, aromatiskt 
�'��1 -&�( �� )�/4�'$"��0--4�*ȅѵ��)1ü)�.�
för smaksättning i ris- och grönsaksrätter. 
Odlas även som prydnadsväxt för det 
dekorativa, silverludna bladverket. Små, 
gyllengula blommor med blanka holkfjäll i 
täta samlingar.

�-/)-�ттхш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(2)
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Humle 
 
 

Humulus lupulus  
Cannabaceae

Humle 
�'$)" -1ü3/�( ���%0+/�#��&$ޕ�(� ��'��ѵ�� �
kottlika honblomställningarna, ”koppor”, 
används vid ölbrygd. Störodlas.

�-/)-�хцср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-aug
  200-500 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Isop 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop 
Traditionell örtkrydda. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- 
och soppkrydda. Halvbuske med klart 
(ť-&�'ÿ��'*((*-ѵ��$)Ѷޕ� -ÿ-$"�#ü�&Ҋ�*�#�
rabattkantväxt. Kan även krukodlas 
inomhus.

�-/)-�тпфф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  350 frö
  mars-april/

jan-dec
  15-50 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Isop ‘Albus’ 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop ’Albus’ 
Traditionell örtkrydda. Halvbuske med 
mängder av vita blomspiror. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- och 
soppkrydda. Fin dragväxt för pollinerande fjä-
rilar, bin och humlor. Odlas med fördel som 
häck eller kantväxt i örtagården, i perenn-
rabatten eller i krukor inomhus året runt.

�-/)-�тпффр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

jan-dec
  15-50 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Isop ‘Roseus’ 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop ’Roseus’ 
Traditionell örtkrydda. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- och 
soppkrydda. Bildar täta buskar med 
-*.�.&ü-���'*((*-ѵ��$)Ѷޕ� -ÿ-$"�#ü�&Ҋ�
och rabattkantväxt. Kan även krukodlas 
inomhus.

�-/)-�ттрч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  mars-april
  15-50 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Lavendel 
 
 

Lavandula angustifolia  
Lamiaceae

Lavendel 
Silvergrått bladverk och blåvioletta 
�'*((*-�( ��0)� -��-��*ȅѵ��ü-� !0''�!ť-�
rabatt, kant, häck och stenparti.

�-/)-�трсф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Skärmlavendel 
Fransk Lavendel 
Lavendel Skärm- 

Lavandula stoechas  
Lamiaceae

Skärmlavendel 
Mörkt purpurlila blomspiror med rosa 
҃/*++. " ' ѵ҃��$'1 -!ü-"�/Ѷ�1ü'�*ȅ�)� ��'��-
verk. För rabatter, örtagårdar, krukor m.m.

�-/)-�трсц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(5)

 

 

Libbsticka 
 
 

.GXKUVKEWO�QHƓEKPCNG� 
Apiaceae

Libbsticka 
Mycket aromatiskt bladverk. Färska eller 
/*-&�� ��'��).�(ޔ�- "��&�$�&ť//-ü// -Ѷ�
såser m.m. Används som ersättning eller 
komplement till buljong och fonder. 
Smaken liknar rotselleri men är mer 
intensiv. Tappar inte smak vid kokning.

�-/)-�тртп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Bredbladigt Bocktörne 
Gojibär 
 

Lycium chinense  
Solanaceae

Bredbladigt Bocktörne 
Gojibär. Buske med yvigt växtsätt. 
Purpurlila blommor i bladvecken. Orange, 
1-2 cm stora frukter. Kinesisk mirakelfrukt, 
innehåller bl.a. Omega 3 & 6, betakaroten, 
vitamin C, B1, B2 m.m. Bären äts färska, 
torkade eller i te.

�-/)-�урфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  300 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Kamomill 
 
 

Matricaria chamomilla  
Asteraceae

Kamomill 
Vita korgblommor med gul, upphöjd disk. 
Findelat, aromatiskt bladverk. Traditionell 
medicinalväxt vars torkade blommor 
används till te, hudvårdsprodukter m.m. 
Förekommer förvildad på öppen kultur-
mark.

�-/)-�тпфч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-maj
  5-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig
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Citronmeliss 
Hjärtansfröjd 
 

/GNKUUC�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Citronmeliss 
Hjärtansfröjd. Traditionell örtkrydda med 
friskt grönt bladverk. Färska och torkade 
�'����)1ü)�.�.*(�� &*-�/$*)�.��Ҋ&.ޔ�$�/)
och kycklingrätter, till dessert, te m.m.

�-/)-�тпсф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  250 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Citronmeliss ‘Mandarina’ 
Hjärtansfröjd 
 

/GNKUUC�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Citronmeliss ’Mandarina’ 
Hjärtansfröjd. Klassisk örtkrydda med en 
(�-&�)/��*ȅ�*�#�.(�&��1�(�)��-$)ѵ��$)�
marktäckare med utbredande växtsätt 
lämplig även som fyllig kantväxt i lådor 
och krukor. Färska och torkade blad 
�)1ü)�.�.*(�� &*-�/$*)�.��*�Ҋ&.ޔ�$�/)#�
kycklingrätter, till dessert, te m.m.

�-/)-�тпсфф� �-$.�ууѶфп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Vattenmynta 
 
Mynta Vatten- 

Mentha aquatica  
Lamiaceae

Vattenmynta 
�/�-&Ѷ��-*(�/$.&�+ ++�-(4)/.�*ȅѵ�$'��
blommor i täta, klotformade klasar, bra 
$��*ȅ+*/+0--$ѵ��ť-���((�*�#�!0&/ü)"ѵ�
Förekommer på stränder och fuktängar.

�-/)-�тпцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Polejmynta 
 
Mynta Polej- 

Mentha pulegium  
Lamiaceae

Polejmynta 
Vackert marktäckande med rödvioletta 
�'*((*-ѵ�	 '��1ü3/ )�ü-�1ü'�*ȅ�)� ѵ�
Används som medicinalväxt. Sällsynt.

�-/)-�ттпц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Krypmynta ‘Mini Mint’ 
Korsikansk Mynta 
Mynta Kryp- 

Mentha requienii  
Lamiaceae

Krypmynta ’Mini Mint’ 
Korsikansk Mynta. Mossgrön marktäckare 
med små lila blommor. Aromatiskt 
bladverk som vid beröring avger en 
!�)/�./$.&�($)/�*ȅѵ���'�.�( ��!ť-� '�
som ettårig. Utmärkt trampväxt samt 
�*�-*&0-&�$�(ޔ#�'ÿ�*-ѵ��0'/$+ '' /.�.*(�
förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чфхсп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  5 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Grönmynta 
 
Mynta Grön- 

Mentha spicata  
Lamiaceae

Grönmynta 
Gammal krydda, vars torkade blad 
används i grönmyntsåser och kötträtter. 
Ingår även i recept för gamla ättiksaromer.

�-/)-�тпух� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rundmynta 
 
Mynta Rund- 

Mentha suaveolens  
Lamiaceae

Rundmynta 
:++ '(4)/�ѵ��0)��� Ѷ�ü++ '�*ȅ�)� ��'���
upp till 4 cm långa. Täta spiror av små, ljust 
purpurrosa blommor på sensommaren. 
Används med fördel till te, matlagning och 
drinkar och är ett utmärkt alternativ till 
den marockanska myntan som inte förökas 
med frö.

�-/)-�тпцпф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Pepparmynta 
 
Mynta Peppar- 

Mentha x piperita  
Lamiaceae

Pepparmynta 
Starkt aromatisk. Används vid 
framställning av pepparmyntolja, i såser, 
brännvin, te m.m. För ett mer enhetligt 
växtsätt bör pepparmynta förökas 
vegetativt.

�-/)-�трхп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Citrontemynta 
Citronbergamot 
Temynta Citron- 

Monarda citriodora  
Lamiaceae

Citrontemynta 
Citronbergamot. Starkt aromatisk. 
Blommor och blad används som 
färskkrydda, te m.m. Flerårig men odlas 
bäst som ettårig.

�-/)-�тпсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-40 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(2)
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Temynta 
Bibalsam 
 

Monarda didyma  
Lamiaceae

Temynta 
Bibalsam. Etageblommande med skära 
��- ޕ�$�-*))*'�&-�).�-�+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ��
�/.ť&/��*ȅ��1�/$(%�)*'%�ѵ��)1ü)�.�.*(�
krydda, i te m.m.

�-/)-�тпрч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Prickig Temynta 
Prickig Hästmynta 
Temynta Prickig 

Monarda punctata  
Lamiaceae

Prickig Temynta 
Prickig Hästmynta. Extra stark aromatisk 
�*ȅ��1�/#4(*'*'%�Ѷ�җ(4)/��*�#�/$(%�)Ҙѵ�
�0'�Ҋ'%0..&ü-���'*((*-�( ��'$'��üޕ�&�-ѵ�
Används traditionellt som medicinalväxt. 
Prydligt växtsätt för rabatt och örtagård.

�-/)-�тпрш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Spansk Körvel 
 
Körvel Spansk 

Myrrhis odorata  
Apiaceae

Spansk Körvel 
Dekorativt, starkt aromatiskt, fjäderlikt 
�'��1 -&ѵ��(ÿ�1$/��./%ü-)��*ޕ�$�-*))*'&�-ѵ�
Används färsk eller torkad i soppor, som 
råkost m.m. Sedan länge sällsynt i odling, 
numer en värdefull perenn, ståtlig som 
bakgrundsväxt.

�-/)-�трчх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Källfräne 
Vattenkrasse 
Krasse Vatten- 

0CUVWTVKWO�QHƓEKPCNG� 
Brassicaceae

Källfräne 
Vattenkrasse. Bladgrönsak med runda, 
parbladiga blad, särskilt läckra att äta 
färska, i sallad m.m. Uppväxta plantor får 
1$/����*ޕ)*'&�-ѵ�ü//*�'���*�#�1$/�($)-$&ѵ

�-/)-�тррп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  2000 frö
  maj-juni/

jan-dec
  5-15 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Svartkummin 
 
Kummin Svart- 

Nigella sativa  
Ranunculaceae

Svartkummin 
�$/��/$''��' &/��'ÿ��'*((*-�*��' �(ޔ�#/�
bladverk. De nästan pepparstarka fröerna 
kan användas som krydda i potatisrätter 
och bröd m.m.

�-/)-�ттрр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  400 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Limebasilika 
 
Basilika Lime- 

Ocimum americanum  
Lamiaceae

Limebasilika 
Speciell sort med gröna småblad. Distinkt 
'$( �-*(ѵ��*0-( /&-4����!ť-ޔ�.&-ü// -Ѷ�
marinader.

�-/)-�ттцу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Basilika ‘Floral Spires 
Lavender’ 
Blomsterbasilika 
Basilika Blomster- 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Basilika ’Floral Spires Lavender’ 
Blomsterbasilika. Vackra blomstänglar 
i lila. Täta och kompakta plantor med 
buskigt och enhetligt växtsätt. Utmärkt 
som prydnadsväxt men även för kulinarisk 
�)1ü)�)$)"ѵ��(�&-$&�Ѷ��)$.�*ȅ�)� ��'��ѵ�
Stadiga stjälkar för lång hållbarhet.

�-/)-�чшуп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Basilika ‘Genovese 
Compatto’ 
 
 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Basilika ’Genovese Compatto’ 
Mild sallatbasilika med ljusgröna, 
aromatiska blad, utsökt till pesto m.m. 
�*(+�&/Ѷ�1/(ޔ�ü3/.ü//Ѷ�.ü-.&$'/��-��!ť-�
krukor och kanter.

�-/)-�ттшч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Kanelbasilika ‘Cinnamon’ 
 
Basilika Kanel- 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Kanelbasilika ’Cinnamon’ 
Spännande basilika med kryddigt, 
&�) '�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��'�� )��)1ü)�.�
till te, dessert och gryträtter. Fin även som 
prydnadsväxt.

�-/)-�ттхц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
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Sallatbasilika ‘Mammoth’ 
 
Basilika Sallat- 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Sallatbasilika ’Mammoth’ 
Mycket stora, ljust gröna, blanka, buckliga 
�'��ѵ��ť/Ѷޔ�)�.(�&Ѷ�+ -! &/�/$''�+ ./*�*�#�
sallader.

�-/)-�ттцс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Storbladig Basilika ‘Dolce 
Fresca’ 
 
Basilika Storbladig 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Storbladig Basilika ’Dolce Fresca’ 
Prisbelönt sallatbasilika. Smakrika, 
ljusgröna blad utmärkta i pesto, sallad, 
etc. Dekorativa, vita blomspiror. Håller en 
kompakt och buskig form hela sommaren, 
extra lämplig för krukodling.

�-/)-�ттцсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juli-aug
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Storbladig Basilika 
‘Genovese’ 
 
Basilika Storbladig 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Storbladig Basilika ’Genovese’ 
Smakrik sallatbasilika. Här en storbladig, 
högre sort, anpassad för friland, krukor 
och lådor. De stora bladen passar utmärkt 
i blandade sallader, i  pesto, ”basilika-
dolmar” m.m. De ljuslila blomspirorna är 
både dekorativa och ätliga.

�-/)-�тпру� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Storbladig Basilika ‘Gustosa’ 
 
Basilika Storbladig 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Storbladig Basilika ’Gustosa’ 
Sallatbasilika. En klassiker i 
medelhavsköket med stora, aromatiska 
blad, perfekta i sallader och till 
basilikadolmar. Används även färsk eller 
torkad till pesto, såser m.m. Ljuslila, 
dekorativa och ätliga blomspiror.

�-/)-�тпрус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Thaibasilika ‘Siam Queen’ 
 
Basilika Thai- 

Ocimum basilicum  
Lamiaceae

Thaibasilika ’Siam Queen’ 
Orientalisk basilika med distinkt 
lakritsarom. Ger god smak till sallader 
och kötträtter. Dekorativt växtsätt med 
purpurröda blommor och ljusgrönt 
bladverk. Används även som prydnadsväxt. 
Odlas med fördel i krukor.

�-/)-�ттуш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Purpurbasilika ‘Dark Opal’ 
Rödbladig Basilika 
Basilika Purpur- 

Ocimum basilicum var. 
purpurascens Lamiaceae

Purpurbasilika ’Dark Opal’ 
Rödbladig Basilika. Mörkt purpurfärgade 
blad med stark, pikant smak. Utsökt i 
pastasåser och grytor. Vacker till upplägg-
ningsdekoration och som prydnadsväxt.

�-/)-�тпрт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Purpurbasilika ‘Purple 
4WHƔGUũ�
Fransad Basilika 
Basilika Purpur- 

Ocimum basilicum var. 
purpurascens Lamiaceae

�0-+0-��.$'$&��ҁ�0-+' ��0Ȃ' .ҁ�
Fransad Basilika. Mörkt rödbladig basilika 
med dekorativa, fransade blad. God smak. 
Utsökt till sallader och dekoration m.m.

�-/)-�ттпш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Purpurbasilika ‘Red Rubin’ 
EKO
Röd Basilika EKO
Basilika Purpur- EKO

Ocimum basilicum var. 
purpurascens Lamiaceae

Purpurbasilika ’Red Rubin’ 
Rödbladig Basilika. Smakrik sallatbasilika 
med mörkt purpurfärgade, blanka, lätt 
tandade blad. Används både färsk och 
torkad till sallad, grytor m.m. De ljuslila 
blomspirorna är både dekorativa och 
ätliga. Även vacker prydnadsväxt för 
krukor och lådor.

�-/)-�тпртс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Småbladig Basilika 
‘Aristotle’ 
 
Basilika Småbladig 

Ocimum minimum  
Lamiaceae

Småbladig Basilika ’Aristotle’ 
Klotbasilika. Småbladig med täta, 
buskformade plantor. Populär örtkrydda i 
medelhavsköket. Färska och torkade blad 
används särskilt i italiensk matlagning bl.a. 
till pesto, sallad m.m. Mycket dekorativt 
växtsätt, utsökt i krukor och örtlådor.

�-/)-�тпрфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Ettårig
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Småbladig Basilika ‘Fino 
Verde’ 
Piccolobasilika 
Basilika Småbladig 

Ocimum minimum  
Lamiaceae

Småbladig Basilika ’Fino Verde’ 
Piccolobasilika. Särskilt småbladig sort 
med söt, pikant, kryddig smak. Extra 
lång skördetid under hösten. Passar för 
krukodling utomhus.

�-/)-�ттчц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Småbladig Basilika ‘Green 
Globe’ 
Buskbasilika 
Basilika Småbladig 

Ocimum minimum  
Lamiaceae

Småbladig Basilika ’Green Globe’ 
Buskbasilika. Tätväxande, småbladig 
basilika med hänförande arom. Bildar 
&'*/-0)���+'�)/*-Ѷ�(4�0-&�$��(ޔ�/ &&*-ѵ�
Bladen används färska eller torkade i 
sallad, pastarätter, såser m.m.

�-/)-�тпрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Citronbasilika ‘Mrs. Burns’ 
Lemon’ 
 
Basilika Citron- 

Ocimum x africanum  
Lamiaceae

�$/-*)��.$'$&��ҁ�-.ѵ��0-).ҁ� (*)ҁ�
Äldre, mexikansk kulturbasilika med en 
$)/ ).$1Ѷ�+ -! &/��$/-*)�*ȅ�*�#��-*(ѵ�
�*+0'ü-ޔ�.&Ҋ�*�#�.&�'�%0-.&-4���ѵ��)1ü)��
bl.a. i bakverk, vinägretter samt till 
!-�(./ü'')$)"��1��*ȅ*'%*-Ѷ�+�-!4( -�*�#�
kosmetika. Kan även krukodlas inomhus 
året runt.

�-/)-�ттцт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Vaniljbasilika ‘Vanilla Spice’ 
Hybridbasilika 
Basilika Vanilj- 

Ocimum x hybrida  
Lamiaceae

Vaniljbasilika ’Vanilla Spice’ 
Hybridbasilika. Utsökt dessertbasilika med 
&-4��$"��*ȅ�*�#�.(�&��1�1�)$'%ѵ�$( "-ť)/�
bladverk och ljust purpurfärgade blomspiror. 
Dekorativ prydnadsväxt för krukor och 
rabattkanter.

�-/)-�турт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  90 frö
  feb-maj
  5-20 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Mejram 
 
 

Origanum majorana  
Lamiaceae

Mejram 
Örtkrydda. Färska och torkade kvistar 
och blad används för smaksättning bl.a. i 
ärtsoppa, pizza, korv, pastejer, såser m.m. 
Köldkänslig perenn som normalt odlas 
som annuell i vårt klimat.

�-/)-�трфп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  800 frö
  feb-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  25 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Syrisk Oregano ‘Zaatar’ EKO
 EKO
Oregano Syrisk EKO

Origanum syriacum  
Lamiaceae

Syrisk Oregano ’Zaatar’ 
Milt grågröna blad. Upprätt växtsätt. 
Smaken är en kombination av mejram, 
timjan och oregano. Blad och stjälkar 
.&ť-��.� ȅ -#�)�ѵ���)�ü1 )�&-0&*�'�.�*�#�
övervintras frostfritt.

�-/)-�тпшу� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Kungsmynta 
Oregano 
Mynta Kungs- 

Origanum vulgare  
Lamiaceae

Kungsmynta 
Oregano. Örtkrydda med aromatiskt, 
mörkgrönt bladverk. Färska och torkade 
blad används som krydda till pizza, tomat- 
och pastarätter, sallader m.m. Rosalila 
blommor. Dekorativ för rabatt och kant. 
Bra dragväxt.

�-/)-�тпшт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kungsmynta ‘Album’ 
Oregano 
Mynta Kungs- 

Origanum vulgare  
Lamiaceae

Kungsmynta ’Album’ 
Oregano. Vitblommande variant av den 
 populära örtkryddan med mängder av vita 
��*ޕ)*'&�-�*�#��-*(�/$.&/Ѷ�(ť-&"-ť)/�
bladverk. Härdig halvbuske med förvedad 
stam. Färska och torkade blad används som 
krydda till pizza, gratänger, sallader m.m.

�-/)-�тпштф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Grekisk Oregano 
 
Oregano Grekisk 

Origanum vulgare ssp. hirtum  
Lamiaceae

Grekisk Oregano 
Örtkrydda med förvedad stam och 
aromatiskt, mörkgrönt bladverk. Färska 
och torkade blad används. Anses av 
�(ޔ�( ��)*.�- / )-0*"./ �.*-/ )�/$''�
pizza. Vitblommande. Dekorativ för rabatt 
och kant.

�-/)-�труш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Grekisk Oregano 
‘Griechischer’ EKO
 EKO
Oregano Grekisk EKO

Origanum vulgare ssp. hirtum  
Lamiaceae

Grekisk Oregano ’Griechischer’ 
Gourmetkrydda med buskigt växtsätt. 
Mycket aromatiskt, djupgrönt bladverk 
och små, vitrosa blommor. Både blad 
och blommor kan användas färska eller 
torkade till pizza, tomat- och pastarätter 
m.m. Har även ett dekorativt värde i 
rabatter, kanter och lådor.

�-/)-�трушр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-okt
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Palsternacka 
 
 

Pastinaca sativa  
Apiaceae

Palsternacka 
�$'�!*-(ѵ��0'����*ޕ)*'&�-ѵ���)/$"�./%ü'&�
med parbladiga småblad. Roten användes 
redan på medeltiden som mat och krydda. 
� )�/4+$.&��.(�& )��). .�*ť1 -/-üȂ��ѵ

�-/)-�тттп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  20-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

$NCFO[PVC�Ũ)TGGP�4WHƔGFũ�
 
Mynta Blad- 

Perilla frutescens var. crispa  
Lamiaceae

�'��(4)/��ҁ�-  )��0Ȃ' �ҁ�
Stora, gröna blad med mycket smak av 
ostasiatisk karaktär, liknande en blandning 
av koriander, citron och curry. Blad skördas 
späda för färskkonsumtion. Används 
även till sushi och som dekoration. Bildar 
halvstora buskar som även är vackra i 
blomsterrabatter.

�-/)-�шфчфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  90 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladmynta ‘Röd Shiso’ 
 
Mynta Blad- 

Perilla frutescens var. crispa  
Lamiaceae

Bladmynta ’Röd Shiso’ 
Ostasiatisk örtkrydda. Dekorativa, purpur-
röda blad. Smaken liknar en blandning 
av koriander, citron och curry. Bladfärgen 
utvecklas bäst i halvskuggigt läge. Blad 
skördas späda för färskkonsumtion eller 
. )�- �/$''�.0.#$� '' -�� &*-�/$*)ѵ�:1 )ޔ�)�$�
sommarrabatten.

�-/)-�шфчф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  140 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Bladpersilja ‘Gigante d’Italia’ 
 
Persilja Blad- 

Petroselinum crispum   
Apiaceae

Bladpersilja ’Gigante d’Italia’ 
Kryddpersilja med extra stora, släta, mörkt 
"-ť)���'���)Ѷޔ�� �(�-*(-$&�.(�&ѵ�� �
tjocka stjälkarna kan även användas som 
sparris och bladselleri. Bra till infrysning.

�-/)-�трхш� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  50 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Bladpersilja ‘Gigante 
d’Italia/Hilmar’ EKO
 EKO
Persilja Blad- EKO

Petroselinum crispum
Apiaceae

Bladpersilja ’Gigante d’Italia/Hilmar’ 
Kryddpersilja med extra stora, släta, 
mörkgröna blad med delikat smak. Stadiga 
stjälkar som även kan användas som 
sparris och bladselleri. Bra till infrysning.

�-/)-�трхшс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  50 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Bladpersilja ‘Laura’ 
 
Persilja Blad- 

Petroselinum crispum  
Apiaceae

Bladpersilja ’Laura’ 
�-4��+ -.$'%��( ��./*-�Ѷޕ(ޔ�$&$"�Ѷ�.'ü/�Ѷ�
mörkgröna blad. Mycket smakrik och 
dekorativ. Bra till infrysning. Kan även 
krukodlas.

�-/)-�трхшр� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  800 frö
  april-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Bladpersilja ‘Plain Leaved 2’ 
 
Persilja Blad- 

Petroselinum crispum  
Apiaceae

Bladpersilja ’Plain Leaved 2’ 
�-4��+ -.$'%��( ��./ť-- Ѷ�.'ü/�Ѷޕ�$&�� �
blad. Pikant arom. Används i grytor, 
soppor samt som dekoration. Utmärkt för 
infrysning.

�-/)-�трцр� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  30 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Persilja Krusbladig ‘Grüne 
Perle’ EKO
 EKO
 EKO

Petroselinum crispum 
Apiaceae

Persilja Krusbladig ’Grüne Perle’ 
Traditionell örtkrydda. Extra mosskrusig 
med mörkgrönt bladverk. Mycket smakrik 
!ť-�"-4/*-Ѷ�$)'ü"")$)"�-�*��''$/�(ޔ�#
dekoration. Bra till infrysning.

�-/)-�трхч� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  25 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)
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Persilja Krusbladig ‘Moss 
Curled 2’ 
 
 

Petroselinum crispum   
Apiaceae

Persilja Krusbladig ’Moss Curled 2’ 
Mosskrusig. Mörkgröna, krusade blad. God 
matkrydda med frisk smak. Passar också 
för inläggningar, som dekoration m.m. 
Utmärkt för infrysning.

�-/)-�трцп� �-$.�ртѶпп

Direktsådd

  800 frö
  mars-juni/

aug-sep
  20-30 dgr
  mars-okt
  25 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rotpersilja ‘Halblange’ EKO
 EKO
Persilja Rot- EKO

Petroselinum crispum 
Apiaceae

Rotpersilja ’Halblange’ 
Medellånga, släta, kägelformade rötter 
med tydlig persiljesmak. Roten används 
i rotfruktsgratänger, puréer, ugnsrostade 
m.m. Rikgivande och lättodlad. De släta 
bladen kan användas som persilja. 
Mjöldaggsresistent.

�-/)-�трцср� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  sep-okt
  30 cm
  Ettårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rotpersilja ‘Hamburg’ 
Kulturarv
 Kulturarv
Persilja Rot- Kulturarv

Petroselinum crispum 
Apiaceae

Rotpersilja ’Hamburg’ 
Från 1600-talet eller tidigare. Vita, långa, 
spetsiga rötter som används råa eller 
/$''�"�� ѵ��$'�Ѷޔ�)�.(�&ѵ���)�'�"-�.ѵ��*/ )�
lagras och används som palsternacka. 
Bladen kan användas som krydda.

�-/)-�трцс� �-$.�упѶпп

Direktsådd

  200 frö
  april-maj/

sep-okt
  20-30 dgr
  sep-okt
  30 cm
  Ettårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Anis 
 
 

Pimpinella anisum  
Apiaceae

Anis 
Välkänd kryddväxt med lakritsliknande 
�-*(ѵ��$/�Ҋ-*.����*ޕ�$�-*))*'&�-ѵ��-ť -)��
används torkade i rågbröd, likörer, 
grönkålsoppa m.m.

�-/)-�тпрп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  400 frö
  maj-juni
  5-15 dgr
  aug-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Trädgårdsportlak ‘Grön’ 
 
Portlak Trädgårds- 

Portulaca oleracea var. sativa  
Portulacaceae

Trädgårdsportlak ’Grön’ 
Traditionell krydd- och grönsaksväxt. 
Ljusgröna, suckulenta, krispiga blad, 
rika på E-vitamin och Omega 3-fettsyror. 
Används färsk i sallader, soppor m.m.

�-/)-�тршт� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-aug
  15-20 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Trädgårdsportlak ‘Gul’ 
 
Portlak Trädgårds- 

Portulaca oleracea var. sativa  
Portulacaceae

Trädgårdsportlak ’Gul’ 
Extra vitaminrik bladgrönsak med 
gulgröna, krispiga blad och stjälkar, rika på 
E-vitamin och Omega 3-fettsyror. Bladen 
används färska i sallader, soppor m.m.

�-/)-�ттшш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-aug
  15-20 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Amerikansk Ädelmynta 
Ädelmynta Amerikansk 
Mynta Amerikansk Ädel- 

Pycnanthemum tenuifolium  
Lamiaceae

Amerikansk Ädelmynta 
�0+ -��($)/.(�&�*�#��*ȅѵ��$/�Ѷ�� &*-�/$1��
blomklasar. Bra bifoderväxt för torra 
växtlägen.

�-/)-�тссс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Rosmarin 
 
 

4QUOCTKPWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Rosmarin 
Halvbuske. Kvistar skördas före blom 
och används torkade eller färska till 
lamm, pizza, kyckling m.m. Dekorativ 
prydnadsväxt med buskigt växtsätt. Fin 
krukväxt.

�-/)-�трчп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-maj
  10-20 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Rosmarin ‘Rosy’ 
 
 

4QUOCTKPWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Rosmarin ’Rosy’ 
Halvbuske med grågrönt aromatiskt, 
barrlikt bladverk. Kvistar skördas hela före 
blom och används färska eller torkade 
bl.a. i marinader och kryddblandningar. 
Snabbväxande och utvecklas bra redan 
första året. Dekorativ med buskigt växtsätt 
för krukor, lådor och friland.

�-/)-�трчпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-maj
  10-20 dgr
  juni-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon -
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Kryddsalvia 
 
Salvia Krydd- 

5CNXKC�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Kryddsalvia 
Traditionell örtkrydda. Halvbuske med 
silvergrönt, ulligt, aromatiskt bladverk. 
Blåvioletta blommor. Färska eller torkade 
�'����)1ü)�.�/$''ޕ�ü.&&ť//Ѷޔ�.&Ѷ�$�ť-// �(ѵ(ѵ�
Fin kant- och rabattväxt.

�-/)-�трчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Kryddsalvia ‘Extracta’ EKO
 EKO
Salvia Krydd- EKO

5CNXKC�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Kryddsalvia ’Extracta’ 
Ekologisk örtkrydda. Halvbuske med 
silvergrönt, extra aromatiskt bladverk. 
Blåvioletta blommor. Färska eller torkade 
�'����)1ü)�.�/-��Ѷ&.ޔ�ü.&&ť//Ѷޕ�''$/�/'' (*$/$�
i örtte m.m. Fin kant- och rabattväxt.

�-/)-�трчфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Pimpinell 
 
 

Sanguisorba minor  
Rosaceae

Pimpinell 
Gammal kryddväxt, även intressant som 
prydnadsväxt. Långa, parbladiga, tandade 
blad och purpurfärgade, kronbladslösa 
klotblommor med gula, hängande 
ståndare. Bladen används i sallader, 
soppor m.m.

�-/)-�трцу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Grön Helgonört 
 
Helgonört Grön 

Santolina rosmarinifolia  
Asteraceae

Grön Helgonört 
Vintergrön, gulblommande halvbuske med 
dekorativt, aromatiskt bladverk. Fin som 
häckväxt, kan klippas i former.

�-/)-�ттсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-sep
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Sommarkyndel 
 
Kyndel Sommar- 

Satureja hortensis  
Lamiaceae

Sommarkyndel 
Blommar med vita-ljuslila blommor. Färska 
och torkade blad används i korv, soppor, 
fågelrätter m.m. Som färsk används den 
hela sommaren.

�-/)-�трпп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd

  1500 frö
  maj-juli
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Vinterkyndel 
Flerårig Kyndel 
Kyndel Vinter- 

Satureja montana  
Lamiaceae

Vinterkyndel 
Flerårig Kyndel. Buskig, vintergrön perenn 
med förvedad stam. Kransar av vita till 
purpurrosa blommor och dekorativt, 
klargrönt bladverk. Färska eller torkade 
blad används som örtkrydda i matlagning.

�-/)-�трпр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Mariatistel 
 
 

Silybum marianum  
Asteraceae

Mariatistel 
�(/�'��Ѷ��$�'$.&�1ü3/�.*(��ť-ޔ�))�.�( ��
i örtagården. Upprätta, ogrenade stjälkar 
med stora, vitådrade blad. Rödvioletta, 
klotformade blommor med vassa 
holkfjäll. Används som köksväxt liknande 
kronärtskocka.

�-/)-�трут� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4

 

 

Vitsenap 
 
Senap Vit- 

Sinapis alba  
Brassicaceae

Vitsenap 
Upprätt, grenande växtsätt med gula 
blommor. Fröerna används främst till 
vanlig senap. Mycket lättodlad. Du kan 
enkelt tillreda din egen senap, utan 
färgämnen och tillsatser. Vid industriell 
senapsproduktion används oljan som 
utvinns ur fröerna.

�-/)-�тспп� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

5ȤVƔQEMGN�Ũ%CPF[ũ�'-1
Sockerplanta EKO
Stevia EKO

Stevia rebaudiana  
Asteraceae

�ť/ޕ*�& '�ҁ��)�4ҁ�
Sockerplanta. Ljusgröna, tandade 
blad med mycket söt smak. Gammal, 
sydamerikansk ört som traditionellt 
använts som sötningsmedel. Används 
!ü-.&Ѷ�/*-&��Ѷ�+0'1-$. -��/4ޕ�- '' ��)� �
för att söta mat och drycker. Lättodlad för 
kruka och rabatt.

�-/)-�шчсхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -
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Lakritstagetes ‘Dropshot’ 
Lakritsört 
Tagetes Lakrits- 

6CIGVGU�ƓNKHQNKC� 
Asteraceae

Lakritstagetes ’Dropshot’ 
Lakritsört. Stadiga, gröna små buskar 
�"$&$ޕ(ޔ�� )��'���.*(�#�-� )�$)/ ).$1�
�*ȅ�*�#�.(�&��1�.ť/'�&-$/.ѵ��&ť-���.+ü���
�'��&1$./�-� ȅ -#�)��*�#��)1ü)��.*(�
smaksättning av te, drinkar och desserter 
eller ät direkt istället för godis. Odlas i 
krukor eller på varmt, skyddat uteläge.

�-/)-�трфст� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Glanstagetes 
Mexikansk Vild Tagetes 
Tagetes Glans- 

Tagetes lucida  
Asteraceae

Glanstagetes 
Mexikansk Vild Tagetes. Mexikansk art som 
kan ersätta fransk dragon vid matlagning. 
Bildar täta plantor med mängder av små, 
enkla, skarpgula blommor under hela 
sommaren. Lättodlad för rabattkanter och 
blomlådor.

�-/)-�трфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  25-75 cm
  Ettårig
  

 

 

Mexikansk Tagetes 
 
Tagetes Mexikansk 

Tagetes minuta  
Asteraceae

Mexikansk Tagetes 
Biologisk bekämpningsväxt för ett 
naturligt växtskydd. Tätt, yvigt växtsätt. 
Motverkar angrepp av nematoder samt 
�/. ޕ� ��.&�� $). &/ -ѵ��)1ü)�.�ü1 )�
som medicinalväxt. Bladen används 
traditionellt som krydda i soppor, kötträtter 
m.m. Lättodlad.

�-/)-�трфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  -
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Liten Tagetes EKO
 EKO
Tagetes Liten EKO

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes 
Kryddtagetes. Täta buskar med blommor 
i orange, gult och rött i mängd och ett 
�$/-*)�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ÿ� ��'*((*-�
och blad är ätliga och dekorativa i sallader, 
på tårtor m.m. För amplar, lådor och 
rabatter.

�-/)-�чцчцф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Liten Tagetes ‘Red Gem’ 
 
Tagetes Liten 

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes ’Red Gem’ 
Kryddtagetes. Täta buskar täckta av enkla, 
eldröda småblommor med gul mitt. 
��Ѷ/"$&$ޕ($�-*(�/$.&/��'��1 -&ѵ��4�& /�
blomvillig för kanter, amplar och lådor 
samt som liten häck. Blad och blommor 
#��*�(*/�"$��Ѷ�&-4(ޔ�( �-#��)1ü)�.�ü1 )�$�
sallader och matlagning.

�-/)-�чцчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Liten Tagetes ‘Signet Lemon’ 
Kryddtagetes 
Tagetes Liten 

Tagetes tenuifolia  
Asteraceae

Liten Tagetes ’Signet Lemon’ 
�-4��/�" / .ѵ��ü-.&$'/��$/-*)�*ȅ�)� �
bladverk i täta buskar. Enkla, klargula 
blommor. Både blommor och blad är ätliga 
och dekorativa i sallader, på tårtor m.m. 
För amplar, lådor och rabatter.

�-/)-�трфт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Hartstimjan 
Spansk Mejram 
Timjan Harts- 

Thymus mastichina  
Lamiaceae

Hartstimjan 
Spansk Mejram. Dekorativ timjanart med 
mycket aromatiskt, grågrönt bladverk. 
Halvbuske som bildar täta, buskiga 
plantor redan första året. Bra dragväxt för 
pollinerande insekter. Kan även krukodlas 
och övervintras frostfritt.

�-/)-�тршпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1

 

 

Stortimjan 
 
Timjan Stor- 

Thymus pulegioides  
Lamiaceae

Stortimjan 
Ljust purpurröda blommor i mängder. 
�$)/ -"-ť)�( �� //ޔ�)/�(�-&/ü�&�)� �
växtsätt. Mildare smak än vanlig timjan. Ger 
�).�(ޔ&.ü//)$)"�$�"-4/*-�*�#�/$''�"-$''�� �
rotfrukter.

�-/)-�тршр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Kryddtimjan 
 
Timjan Krydd- 

Thymus vulgaris  
Lamiaceae

Kryddtimjan 
Traditionell örtkrydda. Vintergrön 
halvbuske med purpurrosa blommor och 
aromatiskt bladverk. Bladen används 
färska eller torkade i ärtsoppa, till grillat 
kött, kyckling, äggrätter m.m.

�-/)-�тршп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)
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Kryddtimjan ‘German 
Winter’ EKO
 EKO
Timjan Krydd- EKO

Thymus vulgaris  
Lamiaceae

Kryddtimjan ’German Winter’ 
Småbladig örtkrydda med aromatisk, 
/4�'$"��*ȅѵ��$)/ -"-ť)�#�'1�0.& �( ��'%0./�
purpurlila blommor, kan även odlas som 
ettårig. Bladen används färska eller torkade 
till t.ex. te, kötträtter och ärtsoppa.

�-/)-�тршпт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Sommartimjan ‘French 
Summer’ EKO
 EKO
Timjan Sommar- EKO

Thymus vulgaris  
Lamiaceae

Sommartimjan ’French Summer’ 
Snabbväxande, fransk timjan. Aromatiskt, 
�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��1$./�-�*�#��'���
skördas späda och används färska, till bl.a. 
grillad halloumi, kött, kyckling m.m.

�-/)-�тршпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Sunlite miniHERB 10 W LED
Växtbelysning med örtkruka främst avsedd för korttidsodling 
av snabbväxande örtkryddor och mikrogrönt, såväl egen-
odlade som köpta. Krukan rymmer upp till 4 småkrukor. 
�ü3/�'�(+�)��0)'$/ �рп���#�-�#ť%Ҋ�*�#�.ü)&��-/�/ ' .&*+./�/$1�
och passar även för krukväxter med extra ljusbehov som t.ex. 
orkidéer. Krukans storlek 23 cm i diameter. Höjd: 30–100 cm.

�-/)-�ффурц� �-$.�хцшѶпп

5G�ƔGT�UOCTVC�
odlingstillbehör  

på sid 301
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�/. ޕ� ��+ - )) -�ü-�$)/ �.ü-.&$'/�.1ÿ-���//��-��0++�!-ÿ)�!-ťѵ Sortimentet omfattar 
många ovanliga arter som aldrig eller sällan erbjuds som färdiga plantor i handeln. 
Zon anger härdigheten i landet. Synen på den traditionella, svenska zonindelningen 
från 1900-talets början har förändrats, delvis p.g.a. den pågående klimatförändringen. 
När vi anger t.ex. zon 1-3(5) innebär det att växtens tidigare dokumenterade härdig-
het är zon 1-3, men att den mycket väl kan klara sig upp till och med zon 5 beroende 
+ÿ�1ü3/'ü" �*�#�.&4���)� �.)ť/ü�& ѵ��ü3/ )�&'�-�-�*ȅ��1$)/ -)�($)./�'$&���-��'ÿ)"/�
norrut med en dränerande växtplats och ett skyddande snötäcke, som långt söderut 
en mild och regnig vinter. Zonkarta hittar du längst bak i katalogen.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Perenna  
trädgårdsväxter
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Mjukakantus 
 
Akantus Mjuk- 

Acanthus mollis  
Acanthaceae

Mjukakantus 
En sällan sedd art med mörkgröna, 
+��"$&$ޕ-��'��ѵ��$*' //-*.���'*(.+$-*-ѵ�
Vacker bakgrundsväxt i rabatter, men också 
utmärkt som solitär buske i gräsmattor.

�-/)-�хппт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juli-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Praktröllika ‘Cloth of Gold’ 
 
Röllika Prakt- 

#EJKNNGC�ƓNKRGPFWNKPC� 
Asteraceae

Praktröllika ’Cloth of Gold’ 
Guldgula, kvastlika, vida blomsamlingar. 
Fin i rabatter och eternellarrangemang.

�-/)-�спрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Röllika F2 ‘Flowerburst Lilac 
Shades’ 
 
 

Achillea millefolium  
Asteraceae

Röllika F2 ’Flowerburst Lilac Shades’ 
Romantisk blomstersymfoni i lila, rosa 
och persikotoner. Blommar rikligt med 
/ü/���'*(.�('$)"�-�ť1 -�� /ޕ(ޔ�$&$"��
bladverket. Utsökt i rabatter och till snitt. 
Kan även torkas. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хппхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Vitpytta ‘The Pearl’ 
 
 

Achillea ptarmica  
Asteraceae

Vitpytta ’The Pearl’ 
Rent vita, täta, enkla till halvdubbla 
blommor i kvastlika samlingar över det 
djupgröna bladverket. Fin, lättodlad 
perenn för rabatter, stenparti och buketter. 
Kan även torkas.

�-/)-�спрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Äkta Stormhatt 
Blåduva 
Stormhatt Äkta 

Aconitum napellus  
Ranunculaceae

Äkta Stormhatt 
Blåduva. En av våra äldsta perenner. Djupt 
blå, höga blomställningar. Har i äldre tid 
främst använts som bedövningsmedel. 
�4�& /��).+-ÿ&.'ť.ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хппш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-mars/

okt-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  80-110 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Läkesilverax 
Squawrot 
Silverax Läke- 

Actaea racemosa  
Ranunculaceae

Läkesilverax 
�,0�2-*/ѵ��/$'$"�.*'$/ü-1ü3/�( ��(ť-&-
gröna, tredelade blad och vita jätteblomax, 
40-60 cm höga. Roten användes inom 
läkekonsten.

�-/)-�хрфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-12 mån
  juli-sep
  110 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(6)

 

 

Trolldruva 
Paddbär 
 

Actaea spicata  
Ranunculaceae

Trolldruva 
Paddbär. Ört med tandade, tredelade blad 
och vita blommor. Svarta frukter i klasar. 
Användes förr som medicinalväxt. Kuriositet, 
(4�& /��-��$�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ� 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ттпу� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Våradonis 
Arontorpsros 
Adonis Vår- 

Adonis vernalis  
Ranunculaceae

Våradonis 
Arontorpsros. Tuvformigt växtsätt med 
�&$ޕ(ޔ/��'��1 -&�*�#�$)/ ).$1/�"0'��
blommor, 4-7 cm stora. Har även använts 
som medicinalväxt. Passar bäst på 
&0+ -�� �1ü3/'ü" )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хпрр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  6-24 mån
  mars-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Orange Kolibrimynta ‘Apri-
cot Sprite’ 
Kolibrimynta Orange 
Mynta Orange Kolibri- 

Agastache aurantiaca  
Lamiaceae

Orange Kolibrimynta ’Apricot Sprite’ 
Blommor i glödande orange, som elds-
�ޕ((*-�ť1 -�� /�/ü/�Ѷ��*ȅ�)� ��'��-
verket. Enastående rabatt- och kantväxt. 
Passar även utmärkt i lådor. Blommar 
första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(3)
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Orange Kolibrimynta ‘Sun-
set Yellow’ 
Kolibrimynta Orange 
Mynta Orange Kolibri- 

Agastache aurantiaca  
Lamiaceae

Orange Kolibrimynta ’Sunset Yellow’ 
Mängder av mjukt solgula blommor i täta 
.+$-*-�ť1 -�� /��-*(�/$.&�Ѷ�($)/�*ȅ�)� �
bladverket. Mycket bra dragväxt för 
pollinerande insekter som fjärilar, bin och 
humlor. Kompakt växtsätt för kruka och 
rabatt. Perenn som blommar rikligt första 
året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Lila Kolibrimynta ‘Heather 
Queen’ 
 
 

Agastache cana  
Lamiaceae

Lila Kolibrimynta ’Heather Queen’ 
�)�#ť"- �&*'$�-$(4)/��( ��'0ȅ$"��.+$-*-�
täckta av djupt rosa blomspiror. Aromatiskt 
(4)/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��*(+�&/�*�#�
stadig för rabatter, krukor och lådor. Mycket 
bra dragväxt för pollinerande insekter 
som fjärilar, bin och humlor. Perenn som 
blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Anisisop 
 
Isop Anis- 

Agastache foeniculum  
Lamiaceae

Anisisop 
�-*(�/$.&�&-4��1ü3/�( ��0/.ť&/��*ȅ�
av anis. Purpurrosa till blåvioletta, täta 
blomspiror. Dekorativ i perennrabatten.

�-/)-�ттрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Koreansk Anisisop 
Koreansk Mynta 
Anisisop Koreansk 

Agastache rugosa  
Lamiaceae

Koreansk Anisisop 
Purpurrosa blomspiror och spetsiga, 
tandade blad med pepparmintsarom, 
används som krydda, te m.m.

�-/)-�тупу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Koreansk Anisisop ‘Li-
quorice White’ 
Flenörtsisop 
Anisisop Koreansk 

Agastache rugosa  
Lamiaceae

Koreansk Anisisop ’Liquorice White’ 
Långa spiror med mängder av vita 
�'*((*-ѵ��&-$/.�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ�
Bladen används till smaksättning av te, 
kötträtter och vinäger m.m. Blommar 
- ��)����рс�1 �&*-� ȅ -�.ÿ��ѵ��/(ü-&/�!ť-�
snitt och rabatt.

�-/)-�трср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Kolibrimynta ‘Arizona 
Sunset’ 
 
Mynta Kolibri- 

Agastache x hybrida  
Lamiaceae

Kolibrimynta ’Arizona Sunset’ 
Täta spiror av varmt korallrosa blomknoppar 
.*(� ȅ -#�)��.&$ȅ�-�/$''��%0+/�+0-+0-�*�#�
.4- )ѵ��-*(�/$.&/Ѷ�($)/�*ȅ�)� ��'��1 -&�
och kompakt växtsätt för kruka och rabatt. 
Mycket bra dragväxt för pollinerande insek-
ter som fjärilar, bin och humlor. Perenn som 
blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�чпрфс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Ungersk Stockros 
 
Stockros Ungersk 

Alcea pallida  
Malvaceae

Ungersk Stockros 
Sällsynt stockrosart med enkla, ljust 
lilarosa blommor i höga, graciösa spiror. 
För rabatt och till snitt.

�-/)-�хпрч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-aug
  175 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Stockros ‘Chater’s Double’ 
 
 

Alcea rosea  
Malvaceae

Stockros ’Chater’s Double’ 
Stora, heldubbla, täta blommor längs de 
höga stjälkarna. Fin, varm färgblandning. 
Bäst mot en varm husvägg, mur eller 
liknande. Blommar andra året.

�-/)-�хпсп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juli
  1-3 mån
  juni-sep
  200 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Stockros ‘Chater’s Salmon 
Pink’ 
 
 

Alcea rosea  
Malvaceae

Stockros ’Chater’s Salmon Pink’ 
Stora, extra dubbla blommor i laxrosa 
till aprikos längs höga stjälkar. Bäst mot 
en varm husvägg, mur eller liknande. 
Blommar andra året.

�-/)-�хпст� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juli
  1-3 mån
  juni-sep
  175 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Stockros ‘Spotlight Mars 
Magic’ 
 
 

Alcea rosea  
Malvaceae

Stockros ’Spotlight Mars Magic’ 
Stora, vackra, enkla, djupt sammetsröda 
blommor som i slutet av sommaren 
övergår i en svalare hallonrosa nyans. 
Trivs bäst mot en varm husvägg eller i 
bakgrunden på en solig rabatt. Blommar 
normalt andra året.

�-/)-�хпспр� �-$.�фпѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  8 frö
  mars-juli
  1-3 mån
  juni-sep
  180 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Svart Stockros ‘Nigra’ 
 
Stockros Svart 

Alcea rosea  
Malvaceae

Svart Stockros ’Nigra’ 
Gammaldags stockros i en unik, purpur-
svart nyans. Stora, enkla, mörka blommor 
med gul mitt. Ståtlig och uppseende-
väckande för rabatt och snitt. Blommar 
andra året.

�-/)-�хпср� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juli
  1-3 mån
  juni-sep
  140 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Flerårig Stockros 
 
Stockros Flerårig 

#NEGC�TQUGC�ƓEKHQNKC� 
Malvaceae

Flerårig Stockros 
Enkelblommande stockros med stora, 
stilrena blommor i klara färger, bl.a. rött, 
rosa och gult. Anspråkslös och tålig för 
perennrabatten.

�-/)-�хпрш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  20 frö
  feb-juli
  1-3 mån
  juli-sep
  160 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Gul Stockros 
 
Stockros Gul 

Alcea rugosa  
Malvaceae

Gul Stockros 
Ovanlig, vacker art med solgula, enkla 
jätteblommor. Har ett buskigare växtsätt än 
andra stockrosor. Ses sällan i odling.

�-/)-�хпсс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  175 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Jättedaggkåpa ‘Thriller’ 
 
Daggkåpa Jätte- 

Alchemilla mollis  
Rosaceae

�ü// ��""&ÿ+��ҁ�#-$'' -ҁ�
�/*-�01/��(ޔ�*-�( ���*ȅ�)� �"-ť)"0'��
1$++*-ѵ��4��*�(ޔ�/ &#��)1ü)���-�"-ť)1ü3/�
i samplanteringar. Anspråkslös.

�-/)-�хпру� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  175 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Prärielök 
 
Lök Prärie- 

Allium cernuum  
Alliaceae

Prärielök 
Hängande, rosalila/vita klockor i 5-6 cm 
1$��Ѷ� ' "�)/��*ޕ�&�-ѵ��(�'�Ѷ�0++-ü//�Ѷ�
mörkgröna blad.

�-/)-�хцхт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Piplök 
 
Lök Pip- 

#NNKWO�ƓUVWNQUWO� 
Alliaceae

Piplök 
En snabbväxande härdig lökart med 
uppblåsta stjälkar. Alla växtens delar anses 
utsökta till råkost och matlagning. Även 
�(�4-+�(ޔ�.1ü3/�( ��1$/�Ѷ�-0)����'*((*-ѵ

�-/)-�трцц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Allium F1 ‘Quattro’ 
 
Lök Prydnads- 

Allium hybrida  
Alliaceae

Allium F1 ’Quattro’ 
Dekorativa, lila alliumbollar, ca 5 cm stora, 
på höga, stadiga stjälkar. Friskt gröna, 
breda och blad i täta ruggar. Ätlig med mild 
1$/'ť&..(�&ѵ��'*((�-��)�-��ÿ- /� ȅ -�
sådd. Fin även till snitt.

�-/)-�хцттт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-april
  10-30 dgr
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Klocklök 
 
Lök Klock- 

#NNKWO�PCTEKUUKƔQTWO� 
Alliaceae

Klocklök 
En av trädgårdens vackraste lökväxter. 
Rödlila, hängande klockor i klasar. Trivs 
bäst på kuperade växtlägen som murar, 
stenparti och liknande.

�-/)-�хцтт� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  25 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)
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Klotlök 
 
Lök Klot- 

Allium sphaerocephalon  
Alliaceae

Klotlök 
Mycket dekorativ prydnadslök med 
upprätta, mörkt purpurfärgade 
��*ޕ)*'&�-�*�#�.(�'�Ѷ�(ť-&"-ť)���'��ѵ�
Fin rabattväxt och snittblomma som även 
attraherar fjärilar.

�-/)-�хцчх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Ramslök 
S:ta Birgittas Lök 
Lök Rams- 

Allium ursinum  
Alliaceae

Ramslök 
Gammal klosterart med konvaljlika blad 
*�#�1$/�Ѷ�./%ü-)'$&��*ޕ�&�'*((*-ѵ��'�� )�
används som krydda i såser, aromsmör 
och kvarg, som ersättning för vitlök m.m. 
Perenn kuriositet.

�-/)-�ттпт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Alströmeria ‘Ligtu-Hybrider’ 
 
 

Alstroemeria  
Alstroemeriaceae

Alströmeria ’Ligtu-Hybrider’ 
En av våra vackraste perenner. Liljelika 
�'*((*-�$�./*-��*ޕ�&�-ѵ���./ ''!ü-" -�$�-*.�Ѷ�
lax och orange m.m.

�-/)-�хпрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-12 mån
  juni-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Läkemalva 
 
Malva Läke- 

#NVJCGC�QHƓEKPCNKU� 
Malvaceae

Läkemalva 
�ȅ -.ť&/Ѷ�� &*-�/$1�+ - ))�*�#�( �$�$)�'Ҋ
växt. Växtsätt likt stockrosens. Grågröna, 
sammetslena, ludna blad och ljust lilarosa 
blommor.

�-/)-�тртц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Pärleternell ‘Neuschnee’ 
 
Eternell Pärl- 

Anaphalis margaritacea  
Asteraceae

Pärleternell ’Neuschnee’ 
Silvervita småblommor, i små buketter. 
Mycket användbar i färska eller torkade 
arrangemang. Lättodlad. Trivs bäst på karg 
och torr jord.

�-/)-�сптп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-maj/

sep-nov
  1-2 mån
  juli-sep
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Italiensk Oxtunga ‘Drop-
more’ 
 
Oxtunga Italiensk 

Anchusa azurea  
Boraginaceae

Italiensk Oxtunga ’Dropmore’ 
Fint upprättväxande med mörkgrönt 
bladverk. Mängder av blommor från 
lysande gentianablått till djupt purpurblått. 
Bäst i samplanteringar och rabatter.

�-/)-�хптр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  mars-juni/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  110 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Oxtunga 
 
 

#PEJWUC�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Oxtunga 
Den äkta läkearten. Sträva, lansettlika 
blad och djupt blålila till rödvioletta 
trattblommor i knippen. Späda blad 
�)1ü)�.�.*(�.+ )�/ѵ�:1 )ޔ�)�-���//1ü3/ѵ

�-/)-�ттпч� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Skär Kuddviva 
Kuddviva Skär 
Viva Skär Kudd- 

Androsace carnea  
Primulaceae

Skär Kuddviva 
Förtjusande alpväxt med täta tuvor som 
översållas av små, ljusrosa blommor. En 
raritet som trivs bäst på väldränerad jord i 
tråg eller stenparti.

�-/)-�хптс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-12 mån
  juni-juli
  8-15 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Flikanemon ‘Annabella 
Rubra’ 
 
Anemon Flik- 

#PGOQPG�OWNVKƓFC� 
Ranunculaceae

Flikanemon ’Annabella Rubra’ 
Långlivad, söt anemon med lysande 
karminröda, ca 3 cm stora blommor. 
%0)��"$&$ޕ($�&#ÿ-$"���'��ѵ

�-/)-�хцхш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)
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Vitsippa 
 
Sippa Vit- 

Anemone nemorosa  
Ranunculaceae

Vitsippa 
Välkänd vårblomma med vita kronblad, 
*ȅ��( ��-ť�1$*' //�0/.$��ѵ��'$&�� Ѷ�
tredelade blad.

�-/)-�цпцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  april-maj
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Gulsippa 
 
Sippa Gul- 

Anemone ranunculoides  
Ranunculaceae

Gulsippa 
Vildform. Klargula blommor. Mattbildande. 
$&)�-�1$/.$++�)Ѷ�( )�( ��($)�- ޕ�$&�� �
blad. Förekommer i lövskogar, lundar och 
snår.

�-/)-�хцрт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-mars/

okt-nov
  2-15 mån
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Tovsippa 
Vildanemon 
Sippa Tov- 

Anemone sylvestris  
Ranunculaceae

Tovsippa 
�$'��) (*)ѵ����&-�Ѷ�! (ޕ$&�� ��'��ѵ�
Stora, 4-5 cm, vita, nickande blommor. 
Sällsynt, förekommer vildväxande endast 
på ett fåtal platser i landet.

�-/)-�хцпх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  maj-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Porslinsanemon 
 
Anemon Porslins- 

Anemonopsis macrophylla  
Ranunculaceae

Porslinsanemon 
Japan. Graciöst, tilltalande växtsätt. 
Bägarformade, lilarosa, nickande blommor 
under lång tid. Tuvbildande, glansigt, 
(ť-&"-ť)/Ѷޕ�$&$"/��'��1 -&ѵ��-$1.�+ÿ�)ÿ"*/�
skyddade lägen i djup, torvrik jord.

�-/)-�хцчц� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Fjällkvanne 
 
Kvanne Fjäll- 

Angelica archangelica  
Apiaceae

Fjällkvanne 
Anrik krydd- och läkeört. Ståtlig 
med aromatiskt bladverk och stora, 
"0'"-ť)����*ޕ)*'&�-ѵ��$)�.*'$/ü-� '' -�
bakgrundsväxt. Frö ger arom till bl.a. likör 
och parfym.

�-/)-�тпшх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-aug
  75-150 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Rödkvanne 
 
Kvanne Röd- 

Angelica gigas  
Apiaceae

Rödkvanne 
Asiatisk prydnads- och läkeört. Vackert 
rödstjälkig med stora, djupt röda 
��*ޕ)*'&�-�*�#�'%0."-ť)/��'��1 -&ѵ�
Passande bakgrundsväxt och solitär.

�-/)-�тпшц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-aug
  125 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Midsommarkulla 
 
 

Anthemis sancti-johannis  
Asteraceae

Midsommarkulla 
Orangegula prästkrageblommor och 
&'�-"-ť)/Ѷޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ��)��1�� �
tåligaste perennerna.

�-/)-�хптф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Färgkulla ‘Kelwayi’ 
 
 

Anthemis tinctoria  
Asteraceae

Färgkulla ’Kelwayi’ 
Tusenskönlika, klargula blommor. Findelat 
bladverk med hårig undersida. Används 
som färgväxt. De torkade blommorna ger 
starka, gula färger. Odlingsvärd också som 
perenn.

�-/)-�схрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-sep
  65 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Stor Sandlilja 
Sandlilja Stor 
Lilja Stor Sand- 

Anthericum liliago  
Anthericaceae

Stor Sandlilja 
Odlingsvärd liljeväxt med vita, hyacintlika 
blommor och långa, smala blad. 
Anspråkslös.

�-/)-�хптх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Vårbrodd 
Vaniljgräs 
Gräs Vanilj- 

Anthoxanthum odoratum  
Poaceae

Vårbrodd 
Täta, prydliga tuvor med gröna vippor 
.*(�ť1 -"ÿ-�$�'%0.�-0)/ѵ��(�&�*�#��*ȅ�
av vanilj med nötig ton av pistage-
bittermandel. Används som smaksättning 
till likör, får- och viltkött m.m. Dekorativ i 
perennrabatten.

�-/)-�ттсц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  maj-juni
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Spansk Bergslejongap ‘Pi Pi’ 
Bergslejongap Spansk 
Lejongap Spansk Bergs- 

Antirrhinum sempervirens  
Plantaginaceae

Spansk Bergslejongap ’Pi Pi’ 
Sällsynt art. Vita lejongapsblommor med 
lila strimmor och gult svalg. Äggrunda, 
silverludna, vintergröna blad. Krypande 
och grenande växtsätt för kuperade 
växtlägen, murar, stenparti och liknande.

�-/)-�хцхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Alpakleja 
 
Akleja Alp- 

Aquilegia alpina  
Ranunculaceae

Alpakleja 
Tuvbildande med helblå, ca 5-6 cm stora 
blommor. Grågrönt bladverk. Passar 
utmärkt för kuperade växtlägen.

�-/)-�хпус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Scharlakansakleja 
 
Akleja Scharlakans- 

Aquilegia canadensis  
Ranunculaceae

Scharlakansakleja 
Eldröda och gula blommor med tätt 
inböjda sporrar. Tålig art för alla växtlägen.

�-/)-�хцхх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  45 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-juli
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Guldakleja ‘Yellow Star’ 
Gul Doftakleja 
Akleja Guld- 

Aquilegia chrysantha  
Ranunculaceae

Guldakleja ’Yellow Star’ 
�0'��*ȅ�&' %�ѵ�%0./�"0'�"0'�Ѷ�'ÿ)".+*--
-$"���'*((*-�( ��0)� -��-��*ȅѵ��$-'$"/Ѷ�
�( -"- ޕ/�1ü3/.ü//ѵ��4�Ҋ(( - +�$�(ޔ�/ &
rabatten.

�-/)-�хптч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Japansk Akleja ‘Cameo’ 
 
Akleja Japansk 

#SWKNGIKC�ƔCDGNNCVC� 
Ranunculaceae

��+�).&��&' %��ҁ��( *ҁ�
Förtjusande miniakleja. Perfekta, runda 
plantor med silvergrönt bladverk. Fem 
färger ingår. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хпут� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(6)

 

 

Grönakleja ‘Chocolate 
Soldier’ 
 
Akleja Grön- 

#SWKNGIKC�XKTKFKƔQTC� 
Ranunculaceae

Grönakleja ’Chocolate Soldier’ 
�*ȅ�)� Ѷ�*1�)'$"��&' %��( ��(ť-&/�
purpur- till chokladfärgade blommor med 
sporrar och mörkgröna foderblad. Riktigt 
spektakulär i perennrabatten.

�-/)-�хццц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  maj-juli
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Akleja 
 
 

Aquilegia vulgaris  
Ranunculaceae

Akleja 
Vildform. Traditionell ängsblomma. 
Karaktäristiska blommor i blått, lila, rosa 
och vitt med sporrar. Förekommer på 
ödegårdar, ängar, bryn och strandsnår.

�-/)-�хптш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Akleja ‘Nora Barlow’ 
 
 

Aquilegia vulgaris  
Ranunculaceae

Akleja ’Nora Barlow’ 
�ü-&'$"�ü'�- �&0'/$1��0�- ޕ�� )�-�'��
blommor. Spetsiga, carminröda kronblad 
med cremevita spetsar.

�-/)-�хпур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-7
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Akleja ‘William Guinness’ 
 
 

Aquilegia vulgaris  
Ranunculaceae

Akleja ’William Guinness’ 
Spektakulära, purpursvarta blommor 
( ��1$/�&-*)�'��.&-�" ѵ��Ȃ &/!0''�*�#�
kontrastrik färgkombination.

�-/)-�хпуу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Klematisakleja ‘Green 
Apples’ 
 
Akleja Klematis- 

Aquilegia vulgaris var. ENGOCVKƔQTC�
Ranunculaceae

Klematisakleja ’Green Apples’ 
Den första gröna, dubbla klematisblom-
mande sorten. Friskt limegröna blommor 
som senare får en ljusare nyans.

�-/)-�хццп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-juli
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Pastellakleja ‘McKana Giant’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja ’McKana Giant’ 
�/*-�Ѷ�'ÿ)".+*--$"���-."-ü!- ޕ�$�-*))*'
blandning. Nostalgisk perenn för rabatt 
och buketter.

�-/)-�хпуп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Pastellakleja F1 ‘Earlybird 
White’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja F1 ’Earlybird White’ 
Krispigt vita blommor på buskiga och täta 
plantor. Snabbväxande och rikblommande 
för rabatt och större lådor. Härdig perenn 
som blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпупу� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Pastellakleja F1 ‘Songbird 
Bluebird’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja F1 ’Songbird Bluebird’ 
Snabbväxande, rikligt blommande, buskiga 
plantor med 4-9 cm stora blommor. 
Himmelsblå med vit krage. Härdig perenn 
.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хпупр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Pastellakleja F1 ‘Songbird 
Robin’ 
 
Akleja Pastell- 

Aquilegia x cultorum  
Ranunculaceae

Pastellakleja F1 ’Songbird Robin’ 
Snabbväxande, rikligt blommande, buskiga 
plantor med 4-9 cm stora blommor. 
Rosenrosa med vit krage. Härdig perenn 
.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хпупт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Fagertrav ‘Little Treasure 
White’ 
 
 

Arabis caucasica  
Brassicaceae

Fagertrav ’Little Treasure White’ 
Mjuka mattor av vintergrönt bladverk 
översållas av mängder av småblommor 
i renaste vitt. Mycket kompakt och tålig 
marktäckare, utmärkt för torrare växtlägen 
som stenpartier och murar. Blommar rikligt 
första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпухр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Fagertrav ‘Snow Peak’ 
 
 

Arabis caucasica  
Brassicaceae

Fagertrav ’Snow Peak’ 
Mattbildande, vintergrön alpsort med 
lågt, kompakt växtsätt. Översållas av vita 
blommor. Utmärkt för rabatt, stenparti 
och murar.

�-/)-�хпух� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-maj
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Lundaralia 
 
Aralia Lund- 

Aralia racemosa  
Araliaceae

Lundaralia 
��(+$"�2**�'�)�1ü3/�( ��(4�& /�
stora parblad, upprätta vita blomklasar, 
dekorativa, mörkröda bär och tjocka 
rotstammar. Ingår i samma familj som 
ginseng och används som medicinalväxt.

�-/)-�тпфш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  45 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-14 mån
  juli-sep
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Bergnarv 
Bergstjärna 
 

Arenaria montana  
Caryophyllaceae

Bergnarv 
Bergstjärna. Tålig alpart som växer även 
på karg mark. Mattbildande. Vackra, vita 
stjärnblommor med gul mitt. Lämplig för 
stenparti.

�-/)-�хпуч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Trädgårdstrift ‘Laucheana’ 
Strandtrift 
Trift Trädgårds- 

Armeria maritima  
Plumbaginaceae

�-ü�"ÿ-�./-$ȅ�ҁ�0�# �)�ҁ�
�/-�)�/-$ȅѵ���-($)-*.���'*((*-ѵ����& -/�
mattbildande. Värdefull för stenpartier, 
rabatter, kanter m.m.

�-/)-�хпфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Fransktrift ‘Ballerina Red’ 
 
Trift Fransk- 

Armeria pseudarmeria  
Plumbaginaceae

�-�).&/-$ȅ�ҁ��'' -$)��� �ҁ�
Prydliga, kompakta tuvor med klarröda, 
bollrunda blomställningar på korta, 
stadiga stjälkar. Vintergrön perenn som 
blommar redan första året. Kan även odlas 
i krukor. Fint mattväxande för rabatter och 
kuperade växtlägen.

�-/)-�хцчр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Fransktrift ‘Ballerina White’ 
 
Trift Fransk- 

Armeria pseudarmeria  
Plumbaginaceae

�-�).&/-$ȅ�ҁ��'' -$)���#$/ ҁ�
Prydliga, kompakta tuvor med lansettlikt, 
djupgrönt bladverk. Snövita, bollrunda 
blomställningar på stadiga stjälkar. 
Vintergrön perenn som blommar redan 
första året. Kan även odlas i krukor. Fint 
mattväxande för rabatter och kuperade 
växtlägen.

�-/)-�хцчс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Slåttergubbe 
*ȓUVƓDDNC�
 

Arnica montana  
Asteraceae

Slåttergubbe 
	ü./ޔ��'�ѵ��'+1ü3/�*�#�"�((�'�( �$�$)�'Ҋ
1ü3/�( ��� &*-�/$1�Ѷ��*ȅ�)� ��'��-*. // -�
vid marken. Orangegula, stora korgblommor, 
ca 5-7 cm i diameter. Trivs bäst i kalkfattig 
jord.

�-/)-�ттпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  25-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Malört 
 
 

Artemisia absinthium  
Asteraceae

Malört 
Traditionell medicinal- och trolldomsväxt. 
�*-&�� �&1$./��ȅ�$)*(#0.ѵ*��(ޔ�- "�-
Knoppar och blad används som 
brännvinskrydda. Halvbuske med förvedad 
./�(Ѷ�.$'1 -"-ÿ//��'��1 -&�*�#�'0ȅ$"��.+$-*-�
av små, gula blommor.

�-/)-�труп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  350 frö
  mars-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Rysk Dragon 
 
Dragon Rysk 

Artemisia dracunculus  
Asteraceae

Rysk Dragon 
�ü'�*ȅ�)� �#�'1�0.& �( ��(ť-&"-ť)/Ѷ�
�' �(ޔ/��'��1 -&ѵ��0'1$/��.(ÿ�'*((*-�
i skira klasar. Färska och torkade blad 
används under hela växtsäsongen, i bl.a. 
äggrätter, sallader, béarnaisesås m.m.

�-/)-�тптф� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  aug-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Koreansk Plymspirea 
Plymspirea Koreansk 
Spirea Koreansk Plym- 

Aruncus aethusifolius  
Rosaceae

Koreansk Plymspirea 
Halvklotformade plantor med upprätta, 
gräddvita blomvippor på rödtonade 
./%ü'&�-ѵ��ȅ -���)ޔ�(*'�*-�)" -ť���
fröställningar. Findelat, ljusgrönt bladverk 
som övergår i röda höstnyanser. Utmärkt i 
kanter, som häckväxt samt som solitär.

�-/)-�хцчф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Hasselört 
 
 

Asarum europaeum  
Aristolochiaceae

Hasselört 
Vintergrön, krypande ört med glansiga, 
mörkgröna, njurformade blad och 
oansenliga rödbruna blommor. Utmärkt 
som marktäckare i skuggiga lägen. 
Används även som medicinalväxt.

�-/)-�ттуф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  april-juni
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Alpaster ‘Light Blue’ 
 
Aster Alp- 

Aster alpinus  
Asteraceae

Alpaster ’Light Blue’ 
Som små prästkragar i miniatyr, blåvioletta 
med gul mitt. Utmärkt för stenparti, 
rabatter och kanter. Lättodlad.

�-/)-�хпфч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  maj-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Midsommaraster ‘Wart-
burgstern’ 
 
Aster Midsommar- 

Aster tongolensis  
Asteraceae

Midsommaraster ’Wartburgstern’ 
�$�$"�'*((���"$-ÿ- ޕ� �(./ -ѵ�
Lavendelblå kragblommor med gul mitt. 
Buskigt växtsätt. Dekorativ i rabatter och till 
snitt. Anspråkslös.

�-/)-�хпфш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Astilbe 
 
 

Astilbe arendsii  
Saxifragaceae

Astilbe 
Stadigt växtsätt med vackra vippblommor 
i blandade nyanser av rött, rosa, lax, m.m. 
Omtyckt snittblomma.

�-/)-�хцпс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

5VLȓTPƔQEMC�Ũ4QUG�5[O-
phony’ 
 
Flocka Stjärn- 

Astrantia major  
Apiaceae

�/%ü-)ޕ*�&��ҁ�*. ��4(+#*)4ҁ�
Rödblommande, ovanligare sort, utmärkt 
som solitärväxt. Passar även till snitt och 
torkning.

�-/)-�хцпч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Belladonna 
Galnebär 
 

Atropa belladonna  
Solanaceae

Belladonna 
Galnebär. Numer sällsynt medicinalväxt. 
Har även dekorativt värde med brun-
violetta klockblommor, senare runda, 
svarta bär. Klibbhårig med stora, ovala, 
.&�ȅ�� ��'��ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тпрц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  20-30 dgr
  maj-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Aubrietia ‘Cascade Blue’ 
 
 

Aubrieta cultorum  
Brassicaceae

Aubrietia ’Cascade Blue’ 
Stora, täta tuvor. Mängder av intensivt 
blåvioletta blommor. Mattbildande. 
Lämplig för stenparti.

�-/)-�хпхф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  350 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Aubrietia ‘Leichtlinii’ 
 
 

Aubrieta cultorum  
Brassicaceae

Aubrietia ’Leichtlinii’ 
En mer storblommande, kontrastrik sort 
med karminrosa blommor. Stora, täta 
tuvor. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хпхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Aubrietia ‘Whitewell Gem’ 
 
 

Aubrieta cultorum  
Brassicaceae

Aubrietia ’Whitewell Gem’ 
Vackra, täta tuvor som översållas av en 
rikedom av purpurvioletta blommor. 
Lämplig för stenparti.

�-/)-�хпхр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Färgväppling 
 
Väppling Färg- 

Baptisia australis  
Fabaceae

Färgväppling 
Vackert indigoblå, 25 cm höga blomspiror 
på meterhöga stjälkar. Äggrunda, 
djupgröna småblad. Dekorativa fröbaljor 
under hösten. Pampig solitär och 
rabattväxt.

�-/)-�хпцп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  12 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Tusensköna 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna 
Den folkkära, vildväxande tusenskönan 
med enkla, vita blommor på höga stjälkar 
över tåliga, frodigt gröna bladrosetter. 
Självförökar sig lätt. Förekommer på 
betesmarker, i gräsmattor och parker.

�-/)-�цпчпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Tusensköna ‘Bellissima Red’ 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna ’Bellissima Red’ 
Vårblommande färgklick med mängder 
av klarröda, halv- till helfyllda blommor. 
Tuvbildande växtsätt. Mycket tålig och 
lättodlad för rabatter och krukor.

�-/)-�хпцфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  april-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Tusensköna ‘Bellissima 
Rose Bicolor’ 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna ’Bellissima Rose Bicolor’ 
Bedårande söta, dubbla till halvdubbla 
blommor i vitt med varierande rodnad 
i milt äppelblomsrosa. Mycket tålig och 
lättodlad för rabatter och krukor. Blommar 
första året vid tidig sådd. Förvildar sig 
gärna i gräsmattan och på naturtomter.

�-/)-�хпцфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  april-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Tusensköna ‘Habanera 
White with Red Tips’ 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna  
’Habanera White with Red Tips’ 
Praktfulla, vita jätteblommor med röd 
schattering. Blomningen kommer andra 
året. För kuperad mark, rabatter och som 
vildväxande i gräsmattor.

�-/)-�хпцц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  15 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Tusensköna ‘Pomponette’ 
Tusenblad 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna ’Pomponette’ 
Tusenblad. Totalt helfyllda, helt runda 
blommor. Mycket rikblommande. Färgmix 
i rött, rosa och vitt. För kuperad mark, 
rabatter och som vildväxande i gräsmattor.

�-/)-�хпцх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  175 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Hjärtbergenia 
 
Bergenia Hjärt- 

Bergenia cordifolia  
Saxifragaceae

Hjärtbergenia 
Stora, blanka, runda blad, mer eller mindre 
vintergröna. Stora, hyacintlika, rosaskära 
blomställningar. Mycket tålig, växer i alla 
jordar, även på stenig, kuperad mark.

�-/)-�хпчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  april-juni
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Tistelaster ‘Silver Spikes’ 
 
Aster Tistel- 

Berkheya purpurea  
Asteraceae

Tistelaster ’Silver Spikes’ 
Sydafrika. Mycket märklig perenn 
.*(�*ȅ�./��'*((�-�- ��)�!ť-./��ÿ- /ѵ�
Ljuslila, ca 8 cm stora korgblommor. 
Småbladsbeklädda blomstjälkar och 
långa, tandade, något taggiga huvudblad 
( ��'0� )�0)� -.$��ѵ��ÿ'$"�!ť-�� ޕ� ./��
växtlägen.

�-/)-�хпчт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Stort Moskitgräs 
Moskitgräs Stort 
Gräs Stort Moskit- 

Bouteloua curtipendula  
Poaceae

Stort Moskitgräs 
Mycket dekorativt prydnadsgräs med röda 
hängen i långa rader längs övre delen av 
stjälken. Perfekt i samplanteringar och 
torkade arrangemang. Präriegräs som även 
tål torrare växtlägen.

�-/)-�хпчу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-mars/

sep-okt
  1-6 mån
  juni-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Karpaterklocka 
 
Klocka Karpater- 

Campanula carpatica  
Campanulaceae

Karpaterklocka 
Rikblommande med klarblå och vita, 
öppna klockblommor. Mattbildande för 
stenparti och rabatt.

�-/)-�хпшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  2000 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Karpaterklocka F1 ‘Rapido 
Blue’ 
 
Klocka Karpater- 

Campanula carpatica  
Campanulaceae

Karpaterklocka F1 ’Rapido Blue’ 
Djupt himmelsblå klockblommor över det 
mattbildande bladverket. Rikblommande 
för stenparti och rabatt. Blommar första 
året vid tidig sådd.

�-/)-�хпшпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Karpaterklocka F1 ‘Rapido 
White’ 
 
Klocka Karpater- 

Campanula carpatica  
Campanulaceae

Karpaterklocka F1 ’Rapido White’ 
Charmerande, snövita klockblommor 
över det mattbildande bladverket. 
Rikblommande för stenparti och rabatt. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпшпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  feb-sep
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Toppklocka ‘Superba’ 
 
Klocka Topp- 

Campanula glomerata  
Campanulaceae

Toppklocka ’Superba’ 
Stora, mörkblålila klockor i toppställda, 
sammansatta blomsamlingar. Tätt, buskigt 
bladverk. Tålig.

�-/)-�хпшр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Vit Toppklocka ‘Alba’ 
Toppklocka Vit 
Klocka Vit Topp- 

Campanula glomerata  
Campanulaceae

Vit Toppklocka ’Alba’ 
Särskilt låg och tät, vitblommande 
sort. Utmärkt för kuperade rabatter och 
stenparti.

�-/)-�хрпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Mjölkklocka ‘New Hybrids’ 
 
Klocka Mjölk- 

%CORCPWNC�NCEVKƔQTC� 
Campanulaceae

Mjölkklocka ’New Hybrids’ 
�&$-�Ѷ�#4��$)/'$&�����))./üޔ�-*-$+.(*'�
pastellnyanser av vitt, rosa, ljusviolett 
och blått. Graciösa plantor med friskt, 
klargrönt bladverk för perennrabatten och 
grupplanteringar.

�-/)-�хрпср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juni-aug
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Mariaklocka ‘Calycanthema’ 
 
Klocka Maria- 

Campanula medium  
Campanulaceae

Mariaklocka ’Calycanthema’ 
Stora, dubbla klockor i rosa, blått och 
1$//Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �./%ü'&Ѷ�( ��(4�& /�'ÿ)"�
hållbarhet.

�-/)-�хпшу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Kaukasisk Elfenbensklocka 
Elfenbensklocka Kaukasisk 
Klocka Kaukasisk 
Elfenbens- 

Campanula pendula  
Campanulaceae

Kaukasisk Elfenbensklocka 
Förtjusande växt med hängande, 5 cm 
långa, cremevita till ljust gula klock-
blommor. Ovala, utsträckta blad, hjärt-
formade vid basen. Stjälkarna blir något 
vedartade under säsongen.

�-/)-�хцтх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Stor Blåklocka 
Blåklocka Stor 
Klocka Stor Blå- 

Campanula persicifolia  
Campanulaceae

Stor Blåklocka 
	$(( '.�'ÿѶ�./*-��&'*�&*-Ѷޕ� -��+ÿ�
varje blomstjälk. För naturtomt och 
blomsteräng. Trivs bra även på kuperad 
mark. Förekommer vildväxande på 
ängsmark, glesa skogar och vägrenar.

�-/)-�хпшф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Stor Vit Blåklocka ‘Alba’ 
Vit Storklocka 
Blåklocka Stor Vit 

Campanula persicifolia  
Campanulaceae

Stor Vit Blåklocka ’Alba’ 
Vit Storklocka. Helt vitblommande. Många 
jätteklockor på varje blomstjälk. Fin för 
rabatt och naturtomtområden.

�-/)-�хпчш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  350 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)
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Stjärnklocka 
 
Klocka Stjärn- 

Campanula poscharskyana  
Campanulaceae

Stjärnklocka 
�&$ޕ+�%0� Ѷ�'$'��'ÿ�&'*�&*-Ѷ� )*-(/�
rikblommande. Rankbildande, bra 
marktäckare. Lämplig även för stenparti.

�-/)-�хцус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Pyramidklocka ‘Alba’ 
 
Klocka Pyramid- 

Campanula pyramidalis  
Campanulaceae

Pyramidklocka ’Alba’ 
Ofantligt rikblommande. Mycket höga 
blomspiror med mängder av helvita 
klockor. Praktfull som bakgrunds- eller 
centrumväxt i rabatter.

�-/)-�хпшч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  800 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Liten Blåklocka 
Blåklocka Liten 
Klocka Liten Blå- 

Campanula rotundifolia  
Campanulaceae

Liten Blåklocka 
Lågväxande med hängande, klarblå 
klockblommor. Bladrosetter med rundade 
blad. Förekommer på ängar, vägkanter och 
hällmarker.

�-/)-�црчп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  700 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Jättelilja 
 
Lilja Jätte- 

Cardiocrinum giganteum  
Liliaceae

�ü// '$'%��
En av världens högsta liljeväxter. Långa, 
�*ȅ�)� Ѷ�1$/"-ť)��/-0(+ /�'*((*-�( ��
röda strimmor. Stora, hjärtformade blad. 
�%0+�%*-�Ѷ�"ü-)��$�2**�'�)�ѵ

�-/)-�хцфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  3-24 mån
  juli-aug
  150-250 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

$NȔ�)TȓUƓDDNC�
)TȓUƓDDNC�$NȔ�
Fibbla Blå Gräs- 

Catananche caerulea  
Asteraceae

�'ÿ��-ü.ޔ��'��
Tuvor av smala, lansettformade, ca 30 cm 
långa, ludna blad. Klarblå till blålila 
blommor med tandade kronbladstippar 
och mörkare mitt. Värdefull för rabatt och 
.)$//Ѷޔ�)�ü1 )�$�/*-&�� ��0& // -ѵ��ť-ť&�.�
lätt med rotbitar.

�-/)-�хрпф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  65 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

8KV�)TȓUƓDDNC�Ũ$KEQNQTũ�
)TȓUƓDDNC�8KV�
Fibbla Vit Gräs- 

Catananche caerulea alba  
Asteraceae

�$/��-ü.ޔ��'��ҁ�$�*'*-ҁ�
Tuvor med långa, grönludna blad. 
Spektakulära, vita blommor med 
utstrålande, violettblå centrum och långa, 
"0'��./ÿ)��- ѵ��'*((�-�*ȅ�./�!ť-./��
året. Idealisk i soliga rabatter. Fin även till 
buketter, både färska och torkade.

�-/)-�хрпх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Väddklint 
 
Klint Vädd- 

Centaurea scabiosa  
Asteraceae

Väddklint 
Ger klargul färg då hela växten används. 
Tålig, dekorativ art med väddlika, 
purpurfärgade blomkorgar och vackra, 
(4�& /��%0+/�+��&$ޕ-� ��'��ѵ�:1 )�
värdefull perenn prydnadsväxt.

�-/)-�схтч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Pipört 
 
 

Centranthus ruber var. coccineus  
Valerianaceae

Pipört 
Gammal, lättodlad perenn. Höga stjälkar 
( ��-ť����'*(+'4( -�ť1 -� //�&-�ȅ$"/Ѷ�
grönt bladverk.

�-/)-�хрсф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Jättevädd 
 
Vädd Jätte- 

Cephalaria gigantea  
Dipsacaceae

�ü// 1ü���
Pampig solitär med citrongula blombollar, 
ca 5-7 cm stora på stadiga, grenande 
stjälkar. Flikade, svagt ludna blad. Fin 
bakgrundsväxt i större rabatter.

�-/)-�хрсц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Tät Silverarv 
 
Silverarv Tät 

Cerastium biebersteinii  
Caryophyllaceae

Tät Silverarv 
Mattbildande art med silvervitt bladverk 
och vita stjärnblommor. Mycket lämplig för 
stenpartier och kanter m.m.

�-/)-�хрсч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Romersk Kamomill 
 
Kamomill Romersk 

Chamaemelum nobile  
Asteraceae

Romersk Kamomill 
Sydeuropeisk art med gulvita, mera 
sammansatta blommor än den vanliga 
kamomillen. Fjäderlikt, aromatiskt 
bladverk. Används i te, vilket anses vara 
medicinskt verksamt.

�-/)-�трцш� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Cikoria 
Vägvårda 
 

Cichorium intybus  
Asteraceae

Cikoria 
Traditionell kulturväxt. Roten rostades till 
&�Ȃ .0--*"�/�0)� -�&-$" )ѵ��'ÿ&'$)/.�'ÿ�
�'*(&*-"�-Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ��ť-�
naturträdgård, vildäng och örtagård.

�-/)-�трчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stor Häxört 
 
Häxört Stor 

Circaea lutetiana  
Onagraceae

Stor Häxört 
Ovanlig växt med hjärtlika, dunhåriga 
blad. Upprätta, glesa, vitrosa axblommor. 
�ť-/-üȂ'$"�$�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ��ü3/ )�
omnämns i äldre medicinkonst. Stort 
samlarvärde.

�-/)-�хцрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Rosentistel ‘Deep Rose’ 
 
Tistel Rosen- 

Cirsium japonicum  
Asteraceae

Rosentistel ’Deep Rose’ 
Djupt purpurrosa blommor på stadiga, 
�( -"- ޕ)� �./%ü'&�-ѵ��%0+/ޕ�$&�� Ѷ�
tandade blad. Ger karaktär i rabatter och 
�0& // -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året. Kan även torkas.

�-/)-�хцспр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Helbladig Klematis 
 
Klematis Helbladig 

Clematis integrifolia  
Ranunculaceae

Helbladig Klematis 
�)�ť-/�-/��Ѷ�*ȅ�./�(4�& /� ȅ -.ť&/Ѷ�
klematisart. Växer med upprätta stjälkar. 
�&�ȅ'ť.�Ѷ�(ť-&"-ť)���'��ѵ�	ü)"�)� Ѷ�
indigoblå klockblommor. Klättrar inte. 
Anspråkslös.

�-/)-�хрфс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kronklematis ‘Large 
Hybrids’ 
 
Klematis Kron- 

Clematis macropetala  
Ranunculaceae

Kronklematis ’Large Hybrids’ 
Hängande, dubbla klockformade blommor 
$��'ÿ//Ѷ�1$*' //Ѷ�.&ü-/�*�#�1$//ѵ��ȅ -��'*(�
bildas dekorativa frökapslar med silver-
lyster. Mycket dekorativ mot träd och 
staket. Vedartad och lövfällande art.

�-/)-�хццу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-9 mån
  maj-juli
  110 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Styvklematis 
 
Klematis Styv- 

Clematis recta  
Ranunculaceae

Styvklematis 
�ť-&��+�-�'��ѵ��/%ü-)!*-(�� Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�
vita blommor i yviga klasar. Kan med 
fördel odlas mot staket och liknande, eller 
som rabattväxt om den får stöd av käppar. 
Örtartad.

�-/)-�хрфр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-9 mån
  juni-aug
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Gullklematis ‘Radar Love’ 
 
Klematis Gull- 

Clematis tangutica  
Ranunculaceae

Gullklematis ’Radar Love’ 
Gula klockblommor. Blommar redan första 
året vid tidig sådd. Klänger villigt i staket, 
mot spaljéer m.m. Vedartad, lövfällande.

�-/)-�хрфт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 



Perenna trädgårdsväxter  |  237236  |  Perenna trädgårdsväxter

Stenkyndel 
 
Kyndel Sten- 

Clinopodium nepeta  
Lamiaceae

Stenkyndel 
Gammal hälsoört med vackra, blåvioletta 
klasblommor över ett mörkgrönt bladverk. 
Utmärkt för stenparti, rabatter och öppna 
2**�'�)�ѵ��-���$!*� -1ü3/ѵ

�-/)-�трпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stenkyndel ‘Marvelette Blue’ 
 
Kyndel Sten- 

Clinopodium nepeta  
Lamiaceae

Stenkyndel ’Marvelette Blue’ 
Balsammynta. Prisbelönt prydnadsform av 
den klassiska hälsoörten. Små, blåvioletta 
klockblommor över ett friskt mörkgrönt 
bladverk. Uppskattad i stenparti och 
rabatter. Även utmärkt i krukor och lådor. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хрфтф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stenkyndel ‘Marvelette 
White’ 
 
Kyndel Sten- 

Clinopodium nepeta  
Lamiaceae

Stenkyndel ’Marvelette White’ 
Balsammynta. Dekorativ förädling av 
hälsoörten. Små, rent vita klockblommor 
på stadiga stjälkar över ett friskt grönt, 
&-4��$"/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��++.&�//���
i stenparti och rabatter. Även utmärkt i 
krukor och lådor. Blommar första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хрфтх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Fattigmans Ginseng 
Dang-Shen 
Ginseng Fattigmans 

Codonopsis pilosula  
Campanulaceae

Fattigmans Ginseng 
Dang-Shen. Högt skattad medicinalväxt 
i Kina. Avkok av torkad rot anses ha 
liknande egenskaper som ginseng. Buskigt, 
halvslingrande växtsätt. Vackra, gulvita 
klockblommor med purpurfärgad ådring.

�-/)-�ттфш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Tidlösa 
Nakna Jungfrun 
 

Colchicum autumnale  
Colchicaceae

Tidlösa 
Krokuslik, knölbildande växt. Lilarosa 
blommor. Trivs under buskar och träd. 
Användes som läkeväxt redan under 
�)/$& )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ттуу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  mars-maj/

aug-sep
  5-15 mån
  sep-okt
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Flicköga ‘Early Sunrise’ 
 
 

%QTGQRUKU�ITCPFKƔQTC� 
Asteraceae

Flicköga ’Early Sunrise’ 
Uppmärksammad sort som vid tidig sådd 
ger stor blomrikedom redan första året. 
Dubbla, täta, guldgula blommor. Kan även 
odlas som ettårig för utplantering.

�-/)-�хрфх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-okt
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rött Pampasgräs ‘Pink 
Feather’ 
Pampasgräs Rött 
Gräs Rött Pampas- 

Cortaderia selloana  
Poaceae

Rött Pampasgräs ’Pink Feather’ 
Ståtligt jättegräs. Stora, rödskimrande 
plymer över täta ruggar. Fin solitär. 
Vipporna kan även torkas och är mycket 
dekorativa i större arrangemang. 
Vintertäckes.

�-/)-�спшр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  15-20 dgr
  aug-okt
  175 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Vitt Pampasgräs ‘White 
Feather’ 
Pampasgräs Vitt 
Gräs Vitt Pampas- 

Cortaderia selloana  
Poaceae

Vitt Pampasgräs ’White Feather’ 
Ståtligt jättegräs. Stora, gulvita plymer över 
täta ruggar. Fin solitär. Vipporna kan även 
torkas och är mycket dekorativa i större 
arrangemang. Vintertäckes.

�-/)-�спшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  15-20 dgr
  aug-okt
  175 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Kinesisk Klockviva 
Klockviva Kinesisk 
Viva Kinesisk Klock- 

Cortusa matthiolii pekinensis  
Primulaceae

Kinesisk Klockviva 
�ü''.4)/�1ü3/�( ��1��& -/�ÿ�-�� Ѷޕ�$&�� �
blad. Utsökta purpurröda klockblommor i 
klasar. Rikblommande och lättodlad.

�-/)-�хрфц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  maj-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Hålnunneört 
Skånsk Nunneört 
Nunneört Hål- 

Corydalis cava  
Papaveraceae

Hålnunneört 
Skånsk Nunneört. Purpurröda, upprätta 
klasblommor. Passar för naturtomter 
*�#�.*(�2**�'�)�1ü3/ѵ��ť- &*(( -�
vilt eller förvildad i lövskog, parker och 
klosterträdgårdar.

�-/)-�хрфш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Borsttåtel ‘Spiky Blue’ 
Tåtel Borst- 
Gräs Borsttåtel 

Corynephorus canescens  
Poaceae

Borsttåtel ’Spiky Blue’ 
Kompakta, sirliga tuvor i blågrön nyans 
som djupnar i en roströd ton när hösten 
kommer. Härdigt gräs som med fördel kan 
odlas som ettårigt. En prydnad för krukor 
och rabatter.

�-/)-�хрхрп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 pellets
  feb-mars
  10-20 dgr
  juli-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Stäppkål 
Buskkål 
Kål Stäpp- 

Crambe cordifolia  
Brassicaceae

Stäppkål 
Buskkål. Pampig, åtråvärd solitär med 
jättestora, hjärtformade blad. Yviga 
�'*(&'�.�-�( ��/0. )/�'.�1$/�Ѷ��*ȅ�)� �
småblommor, liknande brudslöja.

�-/)-�хцрц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  175 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Strandkål 
 
Kål Strand- 

Crambe maritima  
Brassicaceae

Strandkål 
��-$/ /��'��).(ޔ��(&�- ѵ��)$++ )�
av strimmiga, vita blommor med 
#*)0)".'$&)�)� ��*ȅѵ��/*-�Ѷ�1ÿ"$"�Ѷ�
dekorativa blad. Vita, nötsmakande, ca 
20 cm långa stjälkar och broccolilika 
blomknoppar används färska eller 
/$''�"�� ѵ��/(ü-&/�$�2**�'�)�ѵ

�-/)-�ттрт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juli
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Mörkbladig Mitsuba 
 
Mitsuba Mörkbladig 

Cryptotaenia japonica var. 
atropurpurea Apiaceae

Mörkbladig Mitsuba 
Dekorativ bladväxt med mörkt 
�-*).-ť//��'��1 -&ѵ��4�& /� Ȃ &/!0''�1$��
samplanteringar i rabatt och stenparti. 
Bladen används även som krydda, främst i 
de asiatiska köken.

�-/)-�хрхс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Höstcyklamen 
 
Cyklamen Höst- 

Cyclamen hederifolium  
Primulaceae

Höstcyklamen 
Vågiga blad med vacker silverteckning. 
Blommor i olika rosa till vita nyanser. Gärna 
på kuperade lägen och stenparti även 
under träd. Fin samlarväxt.

�-/)-�хрхт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  mars-juni
  1-6 mån
  aug-okt
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Murreva 
 
 

Cymbalaria muralis  
Plantaginaceae

Murreva 
Orkidélika lilarosa blommor med gult 
svalg. Njurformade blad. Krypande växtsätt 
för murar, stenparti m.m.

�-/)-�хтцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Slingerhjärta ‘Golden Tears’ 
Guldhjärta 
 

Dactylicapnos macrocapnos  
Papaveraceae

Slingerhjärta ’Golden Tears’ 
Guldhjärta. Sällsynt attraktiv gulblom-
mande släkting till löjtnantshjärta. 
Slingrande växtsätt med knippen av 
gula, dropplika blommor i stor mängd. 
%0."-ť)/ޕ(ޔ�$&$"/��'��1 -&ѵ���'�.�$�.+�'%ĝѶ�
mot staket, trädstammar och liknande.

�-/)-�хрчц� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Dekorativdahlia ‘Giants’ 
 
Dahlia Dekorativ- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Dekorativdahlia ’Giants’ 
Mycket storblommande och dubbel. Odlas 
på djup jord. Praktfull för rabatt och snitt i 
�."-ü!- ޕ'�)�)$)"ѵ

�-/)-�хрхх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Flerårig
  Zon -
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Pompondahlia ‘Lilliput’ 
 
Dahlia Pompon- 

Dahlia x pinnata   
Asteraceae

Pompondahlia ’Lilliput’ 
Tätt fyllda, helrunda, 5 cm stora blommor i 
praktfull färgblandning. Stor blomrikedom 
redan första året. Förtjusande i rabatter 
och buketter.

�-/)-�хрхф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Prärieklöver 
 
Klöver Prärie- 

Dalea purpurea  
Fabaceae

Prärieklöver 
�ü-&'$"��- "(ޔ�*-".'$&���'*((*-�
med skarpt purpurröd krans. Findelat 
�'��1 -&ѵ��ÿ'�� ޕ� ./��1ü3/'ü" )ѵ��)'$"/�
prärieindianerna är blommor och rot 
medicinskt verksamma.

�-/)-�хцфх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  1-12 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Trädgårdsriddarsporre F1 
‘Guardian Blue’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
F1 ’Guardian Blue’ 
Mycket vacker med höga, täta blomspiror 
i kungsblått med vitt öga. Stadiga stjälkar 
för rabatt och snitt. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ� 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre F1 
‘Guardian Lavender’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
F1 ’Guardian Lavender’ 
Mycket vacker med höga, täta blomspiror 
i himmelblått till syrenlila med vitt öga. 
Stadiga stjälkar för rabatt och snitt. Härdig 
+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre F1 
‘Guardian White’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
F1 ’Guardian White’ 
Mycket vacker med höga, täta blomspiror i 
renaste vitt. Stadiga stjälkar för rabatt och 
.)$//ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
- ��)�!ť-./��ÿ- /ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre 
‘Magic Fountains Cherry 
White Bee’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
’Magic Fountains Cherry White Bee’ 
Mycket vacker med täta blomspiror i 
gammalrosa till syrenlila med vitt öga. 
Stadiga stjälkar för rabatt och snitt. Härdig 
+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ�
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцру� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre 
‘Magic Fountains Lilac 
White Bee’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre  
’Magic Fountains Lilac White Bee’ 
Ståtlig skönhet med täta blomspiror i dovt 
åsklila med vitt öga. Stadiga stjälkar för 
rabatter och till snitt. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /�1$��/$�$"�
.ÿ��ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Trädgårdsriddarsporre 
Ũ2CEKƓEũ�
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

�-ü�"ÿ-�.-$���-.+*-- �ҁ����ޔ$ҁ�
Jättehöga, täta blomspiror. 
Flerfärgsblandning. Skarpgrönt bladverk, 
./��$"��./%ü'&�-ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Trädgårdsriddarsporre 
‘Percival’ 
 
Riddarsporre Trädgårds- 

Delphinium   
Ranunculaceae

Trädgårdsriddarsporre ’Percival’ 
Ståtlig perenn med höga, täta blomspiror 
av vita blommor med svart öga. Stadiga 
stjälkar för rabatt och snitt.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хрцс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)
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Kinesisk Riddarsporre 
Ũ&YCTH�$NWG�$WVVGTƔ[ũ�
 
Riddarsporre Kinesisk 

&GNRJKPKWO�ITCPFKƔQTWO� 
Ranunculaceae

Kinesisk Riddarsporre  
ҁ�2��4ҁޕ- //0 ��0'��!-
Kompakt växtsätt med rikt grenande 
plantor. Intensivt blå, extra stora blommor i 
skira klasar. Blommar redan första året vid 
/$�$"�.ÿ��ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хцтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Borstnejlika 
 
Nejlika Borst- 

Dianthus barbatus  
Caryophyllaceae

Borstnejlika 
�*ȅ�)� Ѷ��0��'���'*((*-�$�/ü/��
.�('$)"�-ѵ��Ȃ &/!0''�( ��(ÿ)"��1��&-��
färgvariationer. Traditionell och omtyckt 
rabatt- och kantväxt. Blommar andra året 
och självsår sig lätt.

�-/)-�хрцф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7

 

 

Borstnejlika ‘Onyx’ 
 
Nejlika Borst- 

Dianthus barbatus nigricans  
Caryophyllaceae

Borstnejlika ’Onyx’ 
�+ &/�&0'ü-�.*-/ѵ��*ȅ�)� Ѷ�.1�-/-ť���
blommor, mörkt grönsvart bladverk. 
Utmärkt snittsort.

�-/)-�хрцх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  175 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Backnejlika ‘Arctic Fire’ 
 
Nejlika Back- 

Dianthus deltoides  
Caryophyllaceae

Backnejlika ’Arctic Fire’ 
Röda blommor med bred, fransad, vit 
ytterkant. Mattbildande. Rikblommande 
nyförädling. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хрчу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  175 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Backnejlika ‘Brilliancy’ 
 
Nejlika Back- 

Dianthus deltoides  
Caryophyllaceae

Backnejlika ’Brilliancy’ 
Tätt mattbildande med stora, ceriseröda 
blommor. Tålig och lättodlad, ypperlig för 
stenparti och kanter m.m. Perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /�1$��/$�$"�
sådd.

�-/)-�хрчт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Stor Bergnejlika ‘Grandi-
ƔQTWUũ�
Bergnejlika Stor 
Nejlika Stor Berg- 

Dianthus gratianopolitanus  
Caryophyllaceae

�/*-�� -") %'$&��ҁ�-��ҁ.0-*ޕ$�(
Tuvbildande med blågröna blad. Stora, 
�*ȅ�)� Ѷ�.&ü-���'*((*-�/ü�& -�/01*-)�ѵ�
Utmärkt för kuperade växtlägen och 
stenparti.

�-/)-�хрчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Fjädernejlika ‘Spring Beauty’ 
 
Nejlika Fjäder- 

Dianthus plumarius  
Caryophyllaceae

Fjädernejlika ’Spring Beauty’ 
Mattbildande, rikblommande med 
franskantade halv- till heldubbla blommor 
i rött, rosa och vitt. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хрчп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Praktnejlika ‘Spooky’ 
 
 

Dianthus superbus  
Caryophyllaceae

Praktnejlika ’Spooky’ 
Charmerande nejlika med vackert 
vildfransade kronblad som ger ett lite 
rufsigt intryck. Finstämd blandning av 
stora blommor i röda, rosa, lila och vita 
)4�). -Ѷ�� ޕ� ./��/1ÿҊ� '' -�/- !ü-"�� ѵ�
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хрчпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Moses Brinnande Buske 
 
 

Dictamnus albus  
Rutaceae

Moses Brinnande Buske 
Höga, ljust blårosa blomspiror över 
ett klargrönt bladverk. Bör ej saknas i 
+ - ))-���// )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)
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Änglametspö 
 
 

Dierama pulcherrimum  
Iridaceae

Änglametspö 
Graciös dammkantsväxt. Gräsliknande 
bladverk och hängande klockor i 
�ޕ((�)� �-*.�ѵ���'�.�( ��!ť-� '�$�./ť-- �
krukcontainer som övervintras frostfritt.

�-/)-�хцту� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  sep-okt
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Brun Fingerborgsblomma 
‘Gigantea Gelber Herold’ 
 
Fingerborgsblomma Brun 

Digitalis ferruginea  
Plantaginaceae

Brun Fingerborgsblomma  
’Gigantea Gelber Herold’ 
	ť"- ./Ѷޔ�)��-/ѵ��+$-*-��1�./*-�Ѷ�1�-(/�"0'��
blommor med mörk teckning. Mäktigt och 
spännande inslag i perennrabatten.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  130 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

$WUMƓPIGTDQTIUDNQOOC�
 
Fingerborgsblomma Busk- 

Digitalis obscura  
Plantaginaceae

�- "(ޔ&.�0*-".�'*((��
Blommor i gulorange med roströd ådring 
och utdragen tunga. En halvbuske med 
förvedad bas. Trivs bäst på dränerat 
1ü3/'ü" ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  mars-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Fingerborgsblomma 
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

Fingerborgsblomma 
Vildform. Urgammal läkeväxt som 
användes redan på medeltiden. Dekorativ 
med höga, skära, utdragna blomklasar i 
./%ü'&/*++ )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тптш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7

 

 

Fingerborgsblomma F1 
‘Camelot White’ 
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

Fingerborgsblomma F1 ’Camelot White’ 
Extra storblommande hybrid. Höga, täta 
spiror av stora, vita klockor med mörkare 
prickar i svalget. Blommar första året vid 
tidig sådd. Perfekt snitt- och rabattsort. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хцшт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  120 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Fingerborgsblomma F1 
‘Dalmatian’ 
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

Fingerborgsblomma F1 ’Dalmatian’ 
Stora klockor i höga, täta spiror. Finstämd 
blandning av purpur, vitt och persikorosa 
med mörkare prickar i svalget. Blommar 
första året vid tidig sådd. Välgrenande 
växtsätt för rabatt, kruka och snitt.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-maj
  10-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Fingerborgsblomma ‘Elsie 
Kelsey’ 
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

Fingerborgsblomma ’Elsie Kelsey’ 
Spektakulär, storblommande nyförädling. 
Höga spiror av cremevita klockblommor 
( ��$)1ü)�$"/Ѷ�+0-+0--ť//ޕ�ü�&(ť)./ -ѵ�
�4�& /��'*(1$''$"ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Fingerborgsblomma ‘Glox-
KPKCGƔQTCũ�
 
 

Digitalis purpurea  
Plantaginaceae

�$)" -�*-".�'*((��ҁ�'*3$)$��-*ޕ ҁ�
Storblommande med höga spiror i många 
olika färger och spräckliga varianter. 
�4��-(( - +�$�(ޔ�/ &��// )ѵ� 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хршу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  2000 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Fjällsippa 
 
Sippa Fjäll- 

Dryas octopetala  
Rosaceae

Fjällsippa 
Mattbildande, städsegrön halvbuske. 
Gröna, tandade blad med grå undersida. 
Små, vita, anemonlika blommor med gul 
mitt. Är inte krävande. Bra även på bergig 
och karg växtplats.

�-/)-�хспф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-6 mån
  juli-aug
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-7
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Blek Solhatt 
Läkerudbeckia 
Rudbeckia Läke- 

Echinacea pallida  
Asteraceae

Blek Solhatt 
Stora blommor med glest hängande, 
blekt purpurfärgade kronblad. Gammal 
kultur- och medicinalväxt som numer ingår 
i modern forskning.

�-/)-�ттчх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Blek Solhatt ‘Hula Dancer’ 
 
 

Echinacea pallida  
Asteraceae

Blek Solhatt ’Hula Dancer’ 
�$/��.(�'��&-*)�'��Ѷ�'ü//�.&$ȅ�)� �$�
rosa, hängande likt en bastkjol. Upprätta 
stjälkar utan grening. Spännande inslag i 
perennrabatten eller till snitt. Rådjurssäker 
och torktålig fjärilsmagnet.

�-/)-�хфсфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Röd Solhatt 
Röd Rudbeckia 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt 
Stora, purpurröda blommor med mörk 
mitt. Grenande stjälkar och lansettlika 
blad. Bra dragväxt för bin och fjärilar. En av 
världens mest odlade medicinalväxter.

�-/)-�хфсф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Röd Solhatt ‘Feeling Pink’ 
Röd Rudbeckia 
Rudbeckia Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Feeling Pink’ 
Stora, klarrosa blommor med gyllengul 
mitt. Snabbväxande och härdig sen-
sommarperenn som blommar rikligt 
redan första året. Kompakt växtsätt 
med friskt grönt bladverk för rabatter, 
samplanteringar och buketter.

�-/)-�хфсфф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Röd Solhatt ‘Green Twister’ 
 
 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Green Twister’ 
Stora, purpurrosa blommor med gröna 
.+ /.��-/(*&�(ޔ�$�-./�+ÿ�� �.(�'��
kronbladen. En av de vackraste och mest 
tacksamma sensommarperennerna i 
oväntad färgkombination. Blommar första 
året vid tidig sådd.

�-/)-�хфсфс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Röd Solhatt ‘Indianer’ 
Röd Rudbeckia 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Indianer’ 
Märklig sort med stora, ljust purpurröda 
blommor. Fr.o.m. andra säsongens 
blomning får ca 75 % av blommorna 
spektakulära, dubbla tvillingblommor på 
toppen.

�-/)-�хцху� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Röd Solhatt ‘Magnus’ 
 
Solhatt Röd 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Röd Solhatt ’Magnus’ 
Stora, ljusrosa blommor med mörkare 
mitt. En av de mest långlivade solhattarna, 
en sensommarblommande klassiker i 
perennrabatten. Stadiga och kompakta 
plantor för rabatter, samplanteringar och 
buketter.

�-/)-�хфсфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Vit Solhatt ‘Feeling White’ 
 
Rudbeckia Vit 

Echinacea purpurea  
Asteraceae

Vit Solhatt ’Feeling White’ 
Stora, vita blommor med gyllengul mitt. 
Snabbväxande och härdig perenn som 
blommar rikligt redan första året. Kompakt 
växtsätt med friskt grönt bladverk för 
rabatter, samplanteringar och buketter.

�-/)-�хфсхр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Solhatt ‘Cheyenne Spirit’ 
Rudbeckia 
 

Echinacea x hybrida  
Asteraceae

Solhatt ’Cheyenne Spirit’ 
Flerårig rudbeckia som blommar redan 
första året. Blommor i rött, orange, 
gräddvitt, purpur och gult. Välgrenande 
växtsätt och rikblommande under lång tid. 
För rabatter och samplanteringar.

�-/)-�хцшф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  7 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Solhatt ‘Paradiso’ 
Rudbeckia 
 

Echinacea x hybrida  
Asteraceae

Solhatt ’Paradiso’ 
Blandade solhattar i oväntade 
färgkombinationer, från vitt, gult och rosa 
till neonröda nyanser. Även planthöjden 
1�-$ -�-� ȅ -#�)��( ��'ÿ)"�*�1�-0/ )�
blomtid.

�-/)-�хцчп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-maj/

okt-nov
  1-5 mån
  juli-okt
  65-80 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Blå Bolltistel 
 
Bolltistel Blå 

Echinops bannaticus  
Asteraceae

Blå Bolltistel 
Dekorativ, lättodlad perenn med stora, 
stela, bollformade, blå blomställningar. 
�4��-�$�(ޔ�/ &��// -�*�#��0& // -ѵ�:1 )�
!ť-/-üȂ'$"�.*(�/*-&1ü3/�!ť-��0& // -�*�#�
dekorationer.

�-/)-�српп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Blå Bolltistel ‘Star Frost’ 
 
Bolltistel Blå 

Echinops bannaticus  
Asteraceae

Blå Bolltistel ’Star Frost’ 
Stora, bollformade, stela, vita 
blomställningar. Dekorativ och lättodlad 
perenn som attraherar pollinerande fjärilar 
och andra insekter. Vacker karaktärsväxt för 
-���// -�*�#�.�(+'�)/ -$)"�-ѵ��4��$�(ޔ�/ &
buketter och torkade arrangemang.

�-/)-�хцшсп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Silverkärleksgräs 
 
Gräs Silverkärleks- 

Eragrostis elliottii  
Poaceae

Silverkärleksgräs 
�$-'$"/�1��& -/Ѷ��'ÿ"-ť)/�"-ü.�$�./*-�Ѷ�'0ȅ$"��
tuvor. Blommar på sensommaren med 
dekorativa, nickande vippax. Flerårigt gräs 
som även kan odlas som ettårigt i rabatt 
eller kruka. Utvecklas bäst på väldränerad 
jord och täcks vid övervintring.

�-/)-�хсрсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-april
  10-30 dgr
  aug-okt
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Vintergäck 
 
 

Eranthis hyemalis  
Ranunculaceae

Vintergäck 
Tidigblommande i skarpt gul färg. 
Blommorna på stjälkar inramade av en 
krans av klargröna högblad. Marktäckande.

�-/)-�хсрт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  mars-april
  12 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stäpplilja ‘Erfohybrider’ 
 
Lilja Stäpp- 

Eremurus isabellinus  
Asphodelaceae

Stäpplilja ’Erfohybrider’ 
Långa, eleganta blomspiror i gult, orange, 
rosa och vitt. Ypperlig bakgrundsväxt i 
samplanteringar och rabatter.

�-/)-�хсрф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-9 mån
  juni-aug
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Jättestäpplilja 
Stäpplilja Jätte- 
Lilja Jättestäpp- 

Eremurus robustus  
Asphodelaceae

�ü// ./ü++'$'%��
Stora buskar med 1-2 m höga blomspiror 
i vitt med rosa anstrykning. Varje spira 
kan få upp till 800 blommor! Bäst i 
samplantering med ettåringar eller 
senblommande perenner.

�-/)-�хсрх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-9 mån
  juni-aug
  250 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Praktbinka ‘Blue Shades’ 
 
Binka Prakt- 

Erigeron speciosus  
Asteraceae

Praktbinka ’Blue Shades’ 
Buskigt växtsätt. Prästkragelika blommor i 
ljusviolett med gul mitt. Hållbara blommor 
för snitt och rabatt.

�-/)-�хссп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Pelargonnäva ‘Sweetheart’ 
 
Näva Pelargon- 

'TQFKWO�RGNCTIQPKKƔQTWO� 
Geraniaceae

Pelargonnäva ’Sweetheart’ 
�$/��*ޕ�&�'*((*-�( ��+0-+0--*.��
teckning under hela sommaren. Ovanlig 
näva med tuvformigt, något marktäckande 
växtsätt. Trivs bäst på väldränerat läge i 
rabatt eller stenparti. Härdig perenn som 
blommar första året.

�-/)-�хстпр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Alpmartorn ‘Superbum’ 
 
Martorn Alp- 

Eryngium alpinum  
Apiaceae

Alpmartorn ’Superbum’ 
Stora, blåglänsande blommor med 
silverlyster och karaktäristiska, silvergröna 
�'��ѵ��Ȃ &/!0''�+ - ))�!ť-�-���// -�*�#�
snittarrangemang.

�-/)-�сррф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rysk Martorn 
 
Martorn Rysk 

Eryngium planum  
Apiaceae

Rysk Martorn 
Ljusblå blommor med mörkblå svepblad. 
�$&/�!ť-"- )�)� �1ü3/.ü//ѵ��4��$�(ޔ�/ &
färska eller torkade arrangemang. Även en 
�-�-ť!�(( - +�(ޔ��//�*�#�/$''�.)$//ѵ

�-/)-�сррч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rysk Martorn ‘Blue Glitter’ 
 
Martorn Rysk 

Eryngium planum  
Apiaceae

Rysk Martorn ’Blue Glitter’ 
Silverskimrande, runda, blå blommor med 
taggiga stödblad. Välgrenande växtsätt, 
läcker bakgrunds- eller centrumväxt i 
rabatter och mycket lång hållbarhet i 
�0& // -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året.

�-/)-�сррш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rysk Martorn ‘White Glitter’ 
 
Martorn Rysk 

Eryngium planum  
Apiaceae

Rysk Martorn ’White Glitter’ 
Silverskimrande, runda, vita blommor med 
taggiga stödblad. Välgrenande växtsätt, 
läcker bakgrunds- eller centrumväxt i 
rabatter och mycket lång hållbarhet i 
�0& // -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året.

�-/)-�хстсп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Hundtandslilja 
 
Lilja Hundtands- 

Erythronium dens-canis  
Liliaceae

Hundtandslilja 
�4��(ޔ�/ &Ѷ�1$*' //-*.���'*((*-ѵ�
Mörkgröna, breda lansettlika blad med 
��üޕ�/(0-&)ť(./ -ѵ��/.ť&/�$�2**�'�)��*�#�
liknande.

�-/)-�хстф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-12 mån
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

*CORƔQEMGN�
 
Flockel Hamp- 

Eupatorium cannabinum  
Asteraceae

	��*ޕ+)& '�
Prydnads- och medicinalväxt med 
dekorativa, stora, ljusröda blomkorgar 
i knippen. Brunröd stjälk med tre- till 
�&$ޕ) !� ��'��ѵ��0&/$"/�1ü3/'ü" ѵ

�-/)-�тпфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

(NȓEMƔQEMGN�Ũ#VTQRWTRW-
reum’ 
 
Flockel Fläck- 

Eupatorium maculatum  
Asteraceae

�'ü��*ޕ&& '�ҁ�/-*+0-+0- 0(ҁ�
Nordamerika. Stora, vinröda 
blomställningar och röda stjälkar. 
Ståtlig solitär. Kan också odlas som 
dammkantsväxt. Nektarrika blommor som 
attraherar fjärilar och andra pollinerande 
insekter.

�-/)-�хцтч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  80 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Gulltörel 
 
Törel Gull- 

Euphorbia polychroma  
Euphorbiaceae

Gulltörel 
Bildar täta, buskiga plantor. Blommor med 
större, kringsittande högblad i lysande 
"0'/ѵ��'ÿ"-ť)�Ѷ0'(ޔ��)���'��ѵ�ü(+'$"�!ť-�
stenparti.

�-/)-�хстх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juni
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Blåsvingel ‘Varna’ 
Svingel Blå- 
Gräs Blåsvingel 

Festuca glauca  
Poaceae

Blåsvingel ’Varna’ 
�4���� )�.ü-"�/(ޔ�/ &'ÿ!ü-"�� �1$++�3ѵ�
Utmärkt torksort för olika arrangemang. 
�$'��-�./*-�Ѷ��'ÿ�/01*-ѵ�� #ÿ'' -�� )ޔ�)��
färgen året runt. Fin perenn, lämplig i 
kanter och som infattningsväxt m.m.

�-/)-�сртп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)
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Älggräs 
Älgört 
Gräs Älg- 

Filipendula ulmaria  
Rosaceae

Älggräs 
Älgört. Högväxt, ståtlig växt med plymer av 
"-ü��"0'�Ѷ�#*)0)".�*ȅ�)� ��'*(&)$++ )ѵ�
Förr användes avkok mot ohyra hos 
�*.&�+ѵ��'*((*-)���)1ü)�.�/$''�.�ȅѶ�ť'Ѷ�
vin m.m. Gärna fuktigt växtläge.

�-/)-�тсст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Bronsfänkål ‘Smokey’ 
 
Fänkål Brons- 

Foeniculum vulgare  
Apiaceae

Bronsfänkål ’Smokey’ 
�-*).!ü-"�/Ѷޔ�)� '�/��'��1 -&ѵ�� /�.&$-��
växtsättet ger karaktär i perennrabatten. 
Fröer och blad används som smaksättning 
och ger en pikant touch i bröd och grytor 
m.m.

�-/)-�ттрп� �-$.�стѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  april-juni
  10-20 dgr
  juni-aug
  140 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Skogssmultron 
 
Smultron Skogs- 

Fragaria vesca  
Rosaceae

Skogssmultron 
En dekorativ liten smultronväxt med långa 
utlöpare för stenparti m.m. Ger massor av 
söta bär. Tålig och lättodlad. Lämplig för 
�'ѵ�ѵ�./ )+�-/$�*�#�2**�'�)�ѵ

�-/)-�хсуп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  250 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Kungsängslilja 
 
Lilja Kungsängs- 

Fritillaria meleagris  
Liliaceae

Kungsängslilja 
Lökbildande perenn med hängande 
&'*�&�'*((*-Ѷ�рҊс�+ÿ�1�-% �./%ü'&Ѷޔ�)/�
schackmönstrade i purpur. Även bra som 
vildängsblomma. Förekommer i lövlundar, 
ängar och öppna fuktmarker.

�-/)-�хсуф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Kokardblomster ‘Burgunder’ 
 
 

)CKNNCTFKC�Z�ITCPFKƔQTC� 
Asteraceae

Kokardblomster ’Burgunder’ 
Stora, tegelröda blommor med guldgul 
kantbård på höga, stadiga stjälkar över 
det klargröna bladverket. Rikblommande. 
Utmärkt för buketter och grupplanteringar.

�-/)-�хсфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-okt
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Getruta 
 
 

)CNGIC�QHƓEKPCNKU� 
Fabaceae

Getruta 
Sydeuropeisk vildblomma. Läkeväxt 
som tillhör ärtsläktet. Bildar ljusgröna, 
parbladiga buskformationer. Vackra, 
upprätta, blåvioletta till vita axblommor. 
Även en vacker perenn trädgårdsväxt.

�-/)-�тпус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-2 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Myskmadra 
 
 

Galium odoratum  
Rubiaceae

Myskmadra 
�*-&�� �&1$./�-��)1ü)�.�!ť-�� ..�1ü'�*ȅ�
bl.a. som likörkrydda. Smaragdgrönt 
bladverk och vita, stjärnformade, 
1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�$�+�-�.*''$&��
samlingar. Utmärkt marktäckare i 
2**�'�)�ѵ��-���-�"1ü3/�!ť-��$)ѵ

�-/)-�трфф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Gulmåra 
Jungfru Marie Sänghalm 
 

Galium verum  
Rubiaceae

Gulmåra 
Jungfru Marie Sänghalm. Vippor av 
gula, plymlika blomställningar. Grenat 
växtsätt med kransblad längs stjälken och 
grenarna. Läke- och färgväxt, känd sedan 
antiken. Vid färgning används vanligtvis 
rötterna. Ger gula och röda färgnyanser.

�-/)-�схцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Alpgentiana 
 
Gentiana Alp- 

Gentiana acaulis  
Gentianaceae

Alpgentiana 
Mörkblå, stora trumpetblommor. Intensivt 
gröna blad. Mycket vacker alpväxt för 
stenpartiet m.m.

�-/)-�хсфч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Brunnäva 
 
Näva Brun- 

Geranium phaeum  
Geraniaceae

Brunnäva 
Spännande näva med djupt purpurbruna 
blommor över det dekorativa bladverket 
.*(�� ./ÿ-��1�! (Ҋ�/$''�.%0ޕ$&�� ��'��ѵ�
Prydligt tuvbildande. Bäst på fuktiga och 
skuggiga lägen.

�-/)-�хццр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  12 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Ängsnäva 
 
Näva Ängs- 

Geranium pratense  
Geraniaceae

Ängsnäva 
Blåvioletta, 3-4 cm stora, öppna blommor 
med ljust rosavita nerver. Bladen är 
'ÿ)"./-ü�&/�Ѷ�- " '��&$ޕ�/+%0�� /�0)� ѵ��ť-�
naturtomt och liknande.

�-/)-�хсхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Blodnäva ‘Vision Violet’ 
 
Näva Blod- 

Geranium sanguineum  
Geraniaceae

Blodnäva ’Vision Violet’ 
Purpurröda, öppna blommor. Rundade 
�'��Ѷ�- " '��&$ޕ�/+%0�� /�0)� ѵ��$'��-�
runda, vackra buskar.

�-/)-�хсхр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  6 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Röd Nejlikrot ‘Borisii’ 
Kungsnejlikrot 
Nejlikrot Röd 

Geum coccineum  
Rosaceae

Röd Nejlikrot ’Borisii’ 
Kungsnejlikrot. Skarpt orangeröda blommor, 
�- ޕ�+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ��ü//Ѷ�/01�$'��)� ��'��-
verk. Långlivad. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хсхф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Praktnejlikrot ‘Lady 
Stratheden’ 
 
Nejlikrot Prakt- 

Geum cultorum  
Rosaceae

Praktnejlikrot ’Lady Stratheden’ 
Guldgula, dubbla blommor, många på 
varje stjälk. Tuvbildande bladverk. Mycket 
långlivad. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хсху� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-aug
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Fjädernejlikrot 
 
Nejlikrot Fjäder- 

)GWO�VTKƔQTWO� 
Rosaceae

Fjädernejlikrot 
Knippen av nickande skära/vita blommor 
( ��'ÿ)"��(�-& -�� �./$ȅѵ��'*((*-)��
följs av vackra silkeshåriga fröställningar på 
 ȅ -.*((�- )ѵ��1�)'$"��-/ѵ

�-/)-�хсхт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Lakritsrot 
 
 

Glycyrrhiza glabra  
Fabaceae

Lakritsrot 
:&/��'�&-$/.�1�-.�-*/.�ȅ��)1ü)�.�!ť-�
smaksättning av konfekt, likör m.m. 
Upprätt, stadigt växtsätt med stora, 
ljusgröna parblad och spiror av ljust 
blåvioletta ärtblommor. Intressant i 
örtagården.

�-/)-�трсп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Jättegunnera 
 
Gunnera Jätte- 

Gunnera manicata  
Gunneraceae

�ü// "0)) -��
En av världens största perenner. Fina, 
#��&$ޕ�(� �%ü// �'��ѵ�� / -#ť"�Ѷ�
upprätta, ljusgröna blomax.

�-/)-�хсцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj
  10-40 dgr
  juli-aug
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Mattslöja 
 
 

Gypsophila cerastioides  
Caryophyllaceae

Mattslöja 
Vita stjärnblommor med mörkrosa 
ådring. Kompakta tuvor av runda, gröna 
småblad översållade av blommor under 
försommaren. Torktålig marktäckare för 
väldränerade lägen som stenparti, murar 
och tråg. Förbehandlat frö för snabb och 
hög grobarhet.

�-/)-�хсцрр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-20 dgr
  maj-juni
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Brudslöja 
 
 

Gypsophila paniculata  
Caryophyllaceae

Brudslöja 
�/*-�Ѷ�'0ȅ$"��.&4�-��1�"-��$ť.�Ѷ�1$/��
småblommor. För rabatt och snittodling 
samt dekorativ i färska eller torkade 
arrangemang.

�-/)-�срфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Hängslöja ‘Rosea’ 
 
 

Gypsophila repens  
Caryophyllaceae

Hängslöja ’Rosea’ 
Mycket vacker alpväxt. Tätt mattbildande 
med mängder av rosa blommor. För 
stenparti och rabatt.

�-/)-�хсцр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  12 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Trädgårdssolbrud ‘New 
Hybrids’ 
 
Solbrud Trädgårds- 

Helenium autumnale  
Asteraceae

Trädgårdssolbrud ’New Hybrids’ 
Höga, täta buskar. Vackra kragblommor 
i eldfärgade gula och röda nyanser. Bra 
snittblomma.

�-/)-�хсчу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  aug-okt
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Solvända ‘Mutabile’ 
 
 

Helianthemum nummularium  
Cistaceae

Solvända ’Mutabile’ 
Mattbildande för stenparti och rabatt. 
Ofantligt rikblommande i gula, röda, och 
rosa toner.

�-/)-�хсшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Maximilians Solros 
Kulturarv
 Kulturarv
Solros Maximilians 
Kulturarv

Helianthus maximilianii  
Asteraceae

Maximilians Solros 
Från 1830-talet. Mängder av små, guldgula 
blommor. Grenande och smalbladig. Fin 
solitär.

�-/)-�хсшр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  aug-okt
  175 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Flerårig Solros 
 
Solros Flerårig 

Helianthus mollis  
Asteraceae

Flerårig Solros 
�1�)'$"Ѷ�./-ü1�'��$"Ѷޔ�)��-/�( ��./*-�Ѷ�"0'��
blommor. Fin bakgrundsväxt i rabatter.

�-/)-�хсшс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Julros 
 
 

Helleborus niger  
Ranunculaceae

�0'-*.�
Gräddvita blommor med gul mitt. 
Dekorativ växt med vintergrönt bladverk. 
Lämplig även för stenparti.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хтпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-18 mån
  dec-april
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Hybridjulros 
 
Julros Hybrid- 

Helleborus orientalis  
Ranunculaceae

Hybridjulros 
Orientalis-hybrider. Spektakulära, stora 
blommor i röda, skära, gröna och vit-gula 
färger, vissa med mörkare prickmönster. 
Vintergröna, tandade blad. Lämplig även 
!ť-�./ )+�-/$ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хтпр� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-18 mån
  mars-maj
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Trädgårdsnattviol 
Nattviol Trädgårds- 
Viol Trädgårdsnatt- 

Hesperis matronalis  
Brassicaceae

Trädgårdsnattviol 
Omtyckt mormorsblomma med stora 
blomställningar i rosaviolett och vitt. 
�/.ť&/�1ü'�*ȅ�)� Ѷ�.ü-.&$'/�0)� -�1�-(��
sommarkvällar. Lättodlad perenn för 
rabatter och ängsmark.

�-/)-�хтрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  maj-juli
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4
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$NQFCNWPTQV�Ũ(KTGƔ[ũ�
 
Alunrot Blod- 

Heuchera sanguinea  
Saxifragaceae

�'*��'0)-*/�ҁ�$- 4ޕҁ�
Vintergröna bladrosetter vid marken. 
Graciösa blomstjälkar med många små 
eldröda klockor. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хтрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  3000 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Alunrot ‘Melting Fire’ 
 
Alunrot Blod- 

Heuchera x hybrida  
Saxifragaceae

Alunrot ’Melting Fire’ 
Mycket dekorativ bladväxt med intensivt 
blodröda, krusiga blad i täta, låga buskar. 
Små, klockformade, gräddvita blommor 
svävar över bladverket på långa, gracila 
stjälkar. Populär i höstplanteringar men 
pryder sin plats i rabatt och kruka hela 
sommaren.

�-/)-�хтрхп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  jan-mars/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Daggfunkia ‘Elegans’ 
 
Funkia Dagg- 

Hosta sieboldiana  
Hostaceae

Daggfunkia ’Elegans’ 
Dekorativ bladväxt med ljuslila blommor 
på långa stjälkar och jättestora blågröna 
blad.

�-/)-�хцпп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj
  1-3 mån
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Humle 
 
 

Humulus lupulus  
Cannabaceae

Humle 
�'$)" -1ü3/�( ���%0+/�#��&$ޕ�(� ��'��ѵ�� �
kottlika honblomställningarna, ”koppor”, 
används vid ölbrygd. Störodlas.

�-/)-�хцср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-aug
  200-500 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Äkta Johannesört 
Brunska 
Johannesört Äkta 

Hypericum perforatum  
Clusiaceae

:&/���*#�)) .ť-/�
�-0).&�ѵ��(ÿ�'��$"�( ��"0'��*ޕ�&Ҋ
blommor. Vackert bruna, knoppiga kvistar 
.&ť-��.� ȅ -��'*(�0)� -�#ť./ )�*�#�
används till torkning. Vid färgning används 
�'*((*-)�ѵ�� -�1�-�&/$"�Ѷޔ�)���-0)��
*�#�"0'��!ü-")4�). -ѵ��ť-/-üȂ'$"�1ü3/�!ť-�
kuperade växtlägen.

�-/)-�тпфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Isop 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop 
Traditionell örtkrydda. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- 
och soppkrydda. Halvbuske med klart 
(ť-&�'ÿ��'*((*-ѵ��$)Ѷޕ� -ÿ-$"�#ü�&Ҋ�*�#�
rabattkantväxt. Kan även krukodlas 
inomhus.

�-/)-�тпфф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  350 frö
  mars-april/

jan-dec
  15-50 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Isop ‘Albus’ 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop ’Albus’ 
Traditionell örtkrydda. Halvbuske med 
mängder av vita blomspiror. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- och 
soppkrydda. Fin dragväxt för pollinerande fjä-
rilar, bin och humlor. Odlas med fördel som 
häck eller kantväxt i örtagården, i perenn-
rabatten eller i krukor inomhus året runt.

�-/)-�тпффр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  mars-april/

jan-dec
  15-50 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Isop ‘Roseus’ 
 
 

*[UUQRWU�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Isop ’Roseus’ 
Traditionell örtkrydda. Färska och 
torkade kvistar används som sallads- och 
soppkrydda. Bildar täta buskar med 
-*.�.&ü-���'*((*-ѵ��$)Ѷޕ� -ÿ-$"�#ü�&Ҋ�
och rabattkantväxt. Kan även krukodlas 
inomhus.

�-/)-�ттрч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  mars-april
  15-50 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

8KPVGTKDGTKU�Ũ5PQYƔCMGũ�
 
Iberis Vinter- 

Iberis sempervirens  
Brassicaceae

�$)/ -$� -$.�ҁ�)*2ޕ�& ҁ�
Tätt tuvbildande, vintergrön perenn med 
1$/��*ޕ�&��'*((*-ѵ��$&�'*((�)� �!ť-�
rabatt och stenparti.

�-/)-�хтсп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Indigo 
 
 

Indigofera tinctoria  
Fabaceae

Indigo 
Traditionell kulturväxt som innehåller det 
äkta färgämnet indigo vilket ger den vackra 
och välkända blå färgen. Användes i Asien 
redan för 5000 år sedan. Förvedad ört med 
upprätta, purpurrosa blomspiror.

�-/)-�схчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-dec
  1-10 mån
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Ålandsrot 
Alant 
 

Inula helenium  
Asteraceae

='�)�.-*/�
�-�ȅ1ü3�)� �*�#�./ÿ/'$"�( ��./*-�Ѷ�"0'��
strålblommor, 5-8 cm, i kvastlika samlingar. 
Roten innehåller stärkelseämnet inulin, 
som anses medicinskt verksamt. Används 
även inom parfymindustrin. Fin solitär och 
bakgrundsväxt.

�-/)-�тссп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  aug-okt
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Leopardblomma ‘Freckle 
Face’ 
 
 

Iris domestica  
Iridaceae

Leopardblomma ’Freckle Face’ 
Glödande orange med dekorativa röda 
�üޕ&�-ѵ���.�$) -�)� ��'*((*-�.*(�1-$� -�
sig som en korkskruv när de blommat 
ut. Svärdformade blad i solfjäderform. 
Ett riktigt blickfång i den soliga rabatten. 
Blommar första året vid tidig sådd.

�-/)-�хпцсп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars
  20-60 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Strandiris ‘New Hybrids’ 
 
Iris Strand- 

Iris sibirica  
Iridaceae

Strandiris ’New Hybrids’ 
Fröblandning från nya hybrider i blå, 
gula och vita nyanser. Passar bäst för 
halvfuktiga till strandnära växtlägen.

�-/)-�хцпу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Vejde 
 
 

Isatis tinctoria  
Brassicaceae

Vejde 
Innehåller färgämnet indigo, som ger 
härdiga blå nyanser. Bladen används mest. 
Dekorativ och intressant värde. Stora, 
plymlika gula blommor.

�-/)-�схшп� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  50 frö
  mars-juni
  15-40 dgr
  juni-juli
  100 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Franska Blåmunkar 
‘Blaulicht’ 
 
Blåmunkar Franska 

Jasione laevis  
Campanulaceae

Franska Blåmunkar ’Blaulicht’ 
Traditionell perenn med klarblå, bollrunda 
blommor. Trevlig rabatt- och snittväxt. Tål 
även torra växtlägen.

�-/)-�хтсч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Veketåg ‘Spiralis’ 
 
 

Juncus effusus  
Juncaceae

Veketåg ’Spiralis’ 
Vintergrön perenn med korkskruvslika, 
�'��'ť.��./%ü'&�-ѵ�� -� )�#üȅ$"� Ȃ &/�$�
krukor och samplanteringar. Trivs bäst i 
fuktig jord i kruka eller friplanterad, gärna 
vid dammkanter eller på grunt vatten.

�-/)-�хцффп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Vaxklocka 
Månstråle 
Klocka Vax- 

Kirengeshoma palmata  
Hydrangeaceae

Vaxklocka 
Månstråle. Märkliga bladbollar och stora, 
hängande, gula klockor. Ståtlig solitär för 
-���// -�*�#�2**�'�)�ѵ

�-/)-�хтсш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-sep
  1-10 mån
  aug-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stor Grekvädd ‘Melton 
Pastels’ 
Grekvädd Stor 
Vädd Stor Grek- 

Knautia macedonica  
Caprifoliaceae

Stor Grekvädd ’Melton Pastels’ 
Mängder av stora, täta korgblommor på 
välgrenande stjälkar. Milda pastelltoner 
av rosa, lax, vinrött och syrenlila. Vackra 
�'��-*. // -�1$��(�-& )ѵ��ť-/-üȂ'$"�
bakgrunds- och centrumväxt samt för 
naturträdgården.

�-/)-�хцчч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Fackellilja ‘Flamenco’ 
 
Lilja Fackel- 

-PKRJQƓC�WXCTKC� 
Asphodelaceae

Fackellilja ’Flamenco’ 
Jättestora blomspiror i korallrött och 
"4'' )"0'/ѵ��Ȃ &/!0''�.*(���&"-0)�.Ҋ� '' -�
centrumväxt i rabatter. Blommar första året 
vid tidig sådd.

�-/)-�хттр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Löjtnantshjärta 
 
 

Lamprocapnos spectabilis  
Papaveraceae

Löjtnantshjärta 
Älskad, gammal och välkänd, vacker 
perenn med rader av hängande, 
rosaröda hjärtan. Buskigt växtsätt för 
perennrabatten.

�-/)-�хрчч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Vitt Löjtnantshjärta ‘Alba’ 
 
Löjtnantshjärta Vitt 

Lamprocapnos spectabilis  
Papaveraceae

Vitt Löjtnantshjärta ’Alba’ 
Vitblommande variant av den traditionella, 
vackra torparväxten. Buskigt växtsätt med 
rader av hängande, vita hjärtan. Utsökt i 
perennrabatten.

�-/)-�хрчш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rosenvial 
 
Vial Rosen- 

Lathyrus latifolius  
Fabaceae

Rosenvial 
Flerårig Luktärt. Klängande. Vaxlika, röda, 
rosa och vita blommor i klasar. Kommer 
/-*" /�0++�ÿ-� ȅ -�ÿ-ѵ

�-/)-�хтуп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  mars-maj/

aug-nov
  10-40 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Rosenvial ‘White Pearl’ 
 
Vial Rosen- 

Lathyrus latifolius  
Fabaceae

Rosenvial ’White Pearl’ 
Flerårig ärtväxt med pärlemorvita 
�'*((*-ѵ��$&�'*((��- ޕ�� )� �(�
blommor på varje stjälk. Slingrande 
växtsätt för spaljé, murar och liknande. 
� - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /ѵ

�-/)-�хтур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

sep-nov
  10-40 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Lavendel 
 
 

Lavandula angustifolia  
Lamiaceae

Lavendel 
Silvergrått bladverk och blåvioletta 
�'*((*-�( ��0)� -��-��*ȅѵ��ü-� !0''�!ť-�
rabatt, kant, häck och stenparti.

�-/)-�трсф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Spiklavendel 
Kamferlavendel 
Lavendel Spik- 

Lavandula latifolia  
Lamiaceae

Spiklavendel 
Buskigt växtsätt med violetta blommor. 
�/�-&Ѷ��-*(�/$.&��*ȅ�*�#�1ü3/*'%�ѵ��$�$"�- �
den mest använda läkearten.

�-/)-�трсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Skärmlavendel 
Fransk Lavendel 
Lavendel Skärm- 

Lavandula stoechas  
Lamiaceae

Skärmlavendel 
Fransk Lavendel. Mörkt purpurlila blom-
spiror med rosa ”toppsegel”. Silverfärgat, 
1ü'�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ť-�-���// -Ѷ�ť-/�Ҋ
gårdar, krukor m.m.

�-/)-�трсц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-15 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(5)

 

 

Skärmlavendel ‘Bandera 
Purple’ 
 
Lavendel Skärm- 

Lavandula stoechas  
Lamiaceae

Skärmlavendel ’Bandera Purple’ 
Mörkt purpurblå spiror med ljusare 
purpurlila vingar över det aromatiska 
bladverket. Mycket kompakta och 
välgrenande plantor. Snabbväxande 
lavendel som blommar redan första året. 
�ü'�*ȅ�!ť-�&-0&*-Ѷ�'ÿ�*-�*�#�-���// -ѵ

�-/)-�чшфтп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(4)
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Gråmalva 
 
Malva Grå- 

Lavatera thuringiaca  
Malvaceae

Gråmalva 
Gröngråluden växt med purpurrosa, 
trattformade blommor, upp till 8 cm 
stora. Ursprungligen införd i Sverige som 
medicinalväxt.

�-/)-�ттсш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Edelweiss 
 
 

Leontopodium alpinum  
Asteraceae

Edelweiss 
En förtjusande alpväxt för stenpartiet. 
Silvervita, stjärnblommor med håriga 
#ť"�'��Ѷޔ�)��/$''�� &*-�/$*)� ȅ -�/*-&)$)"ѵ�
Ej svårodlad.

�-/)-�сссп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-maj/

sep-nov
  10-40 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Prästkrage ‘May Queen’ 
 
 

Leucanthemum vulgare  
Asteraceae

Prästkrage ’May Queen’ 
Traditionell prästkrage med stora, enkla 
blommor i vitt med gul mitt. Bildar större 
buskar för varje år.

�-/)-�хруф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(7)

 

 

Jätteprästkrage ‘Crazy 
Daisy’ 
 
Prästkrage Jätte- 

Leucanthemum x superbum  
Asteraceae

�ü// +-ü./&-�" �ҁ�-�54���$.4ҁ�
Medelhög prästkrage med en stor andel 
heldubbla blommor. Vita, tätt yviga 
blommor med gult öga, ca 6 cm i diameter. 
�Ȃ &/!0''�!ť-�.)$//�*�#�-���//ѵ

�-/)-�хрут� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  90 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Jätteprästkrage ‘Exhibition’ 
 
Prästkrage Jätte- 

Leucanthemum x superbum  
Asteraceae

�ü// +-ü./&-�" �ҁ�3#$�$/$*)ҁ�
Vita, halv- till heldubbla blommor med gul 
mitt. Extra långstjälkig för snitt och rabatt. 
Utmärkt centrum- och bakgrundsväxt.

�-/)-�хруп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Jätteprästkrage F1 ‘Ma-
donna’ 
 
 

Leucanthemum x superbum  
Asteraceae

�ü// +-ü./&-�" ��р�ҁ���*))�ҁ�
Stora, enkla jungfruligt vita blommor med 
klargul mitt. Låga, täta och välgrenande 
plantor med mycket generös blomning. 
Strålande vacker i krukor, rabattkanter och 
grupplanteringar. Blommar första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хрурп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Snöklocka 
 
Klocka Snö- 

Leucojum vernum  
Amaryllidaceae

Snöklocka 
Vita, hängande klockor med gulgröna 
&��üޕ/(&�-�*�#���)�'$&���'��ѵ�ť&�$'��)� �
växt, passar bl.a. under buskar och träd 
samt till förvildning. Fridlyst. Största 
� ./ÿ)� /ޔ�)).�$����./ )��&'*./ -*(-ÿ� ѵ

�-/)-�хтуч� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  april-maj
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Broklewisia ‘Elise’ 
 
Lewisia Brok- 

Lewisia cotyledon  
Portulacaceae

Broklewisia ’Elise’ 
�'*((�-�уҊф�(ÿ)�� -� ȅ -�.ÿ��ѵ��ť-�
stenparti, rabatt och lådor. Praktfulla 
nyanser av rosa, lax, orange, vitt och gult 
med teckning i kontrasterande färger. 
Suckulent bladverk. Torktålig, passar även 
för vertical gardening.

�-/)-�чшуч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-sep
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Trädgårdslewisia ‘Heckneri’ 
 
Lewisia Trädgårds- 

Lewisia cotyledon  
Portulacaceae

Trädgårdslewisia ’Heckneri’ 
Blandade hybrider. Blommorna i rosa 
och orange till röda nyanser, även vita 
kan förekomma. Fin stenpartiväxt med 
vintergrönt bladverk.

�-/)-�хтфп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-24 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)
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Lewisia ‘Little Snowberry’ 
 
 

Lewisia longipetala  
Portulacaceae

Lewisia ’Little Snowberry’ 
Näpna, stjärnformade, vita blommor på 
upprätta stjälkar över den täta, köttiga 
bladrosetten. En rar suckulent för stenparti, 
grusplantering och andra väldränerade 
växtlägen. Mycket torktålig och trivs bra 
även i krukor. Blommar första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хтфпр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  20-40 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Rosenstav 
 
 

Liatris spicata  
Asteraceae

Rosenstav 
Purpurröda blomkolvar över grönt, buskigt 
bladverk. Lysande vacker, tålig perenn för 
kuperad mark och rabatter.

�-/)-�хтфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Krollilja 
 
Lilja Kroll- 

Lilium martagon  
Liliaceae

Krollilja 
	ť"�Ѷ�./��$"��./%ü'&��- ޕ�� )�-�
mahognyröda liljeklockor på varje. Stjälkar 
( ��� &*-�/$1�Ѷ�0++-ü//��!-ť#0.Ѷޔ�)��$�
arrangemang. Utmärkt även till förvildning.

�-/)-�хтхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-12 mån
  juni-sep
  90-150 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Silverrisp 
 
Risp Silver- 

Limonium platyphyllum  
Plumbaginaceae

Silverrisp 
Lavendelblå, yviga blomställningar. 
Lansettlika blad. Ger ett fylligt bukett- och 
utfyllnadsmaterial. Utmärkt även i torkade 
buketter och arrangemang.

�-/)-�стхп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Berglin 
 
Lin Berg- 

Linum perenne  
Linaceae

Berglin 
Himmelsblå blommor med gul mitt. 
Rikblommande. Blågrönt, barrlikt 
bladverk. Tål även torra växtlägen, 
stenparti m.m.

�-/)-�хтцх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Berglin ‘Vit Diamant’ 
 
Lin Berg- 

Linum perenne  
Linaceae

Berglin ’Vit Diamant’ 
Graciös, låg sort. Klart vita blommor med 
gul mitt. Vackert växtsätt och mycket 
rikblommande. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хтцц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Käringtand 
 
 

Lotus corniculatus  
Fabaceae

Käringtand 
Intensivt gula ärtblommor. Ljusgrönt 
parbladig med utbredande växtsätt för 
torra platser, stenparti m.m. Förekommer 
på ängsmark, vägrenar, hagmark och 
hedar.

�-/)-�хтчр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Judas Silverpenningar 
 
Silverpenningar Judas 

Lunaria annua  
Brassicaceae

�0��.��$'1 -+ ))$)"�-�
Tvåårig växt som blommar andra året. 
�ü- ȅ -��$'��.�� &*-�/$1��҃.$'1 -+ )"�-҃�
�(ޔ�/$''�/*-&)$)"ѵ��'*((*-�$�1$//�*�#�1$*' //ѵ�
Nektarrik dragväxt för fjärilar.

�-/)-�ссфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  5-15 dgr
  juni-juli
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7

 

 

Praktklätt ‘Vesuvius’ 
 
Klätt Prakt- 

Lychnis arkwrightii  
Caryophyllaceae

Praktklätt ’Vesuvius’ 
Glödande orangeröda blommor i glesa 
.�('$)"��-/(*&�(ޔ�$�-./�(*/�� /�(ť-&��
�'��1 -& /�.*(�.&$ȅ�-�!-ÿ)�.&*"."-ť)/�/$''�
purpurblått. För rabatt och kuperad mark.

�-/)-�хтшш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Studentnejlika 
Brinnande Kärlek 
Nejlika Student- 

Lychnis chalcedonica  
Caryophyllaceae

Studentnejlika 
Brinnande Kärlek. Stora, runda, täta, 
eld röda blomsamlingar. Buskigt växtsätt. 
Utmärkt både för rabatt och kuperad mark.

�-/)-�хупп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Studentnejlika ‘Carnea’ 
 
Nejlika Student- 

Lychnis chalcedonica  
Caryophyllaceae

Studentnejlika ’Carnea’ 
Ovanlig, dekorativ förädling med stora, 
täta, skära blomsamlingar med inslag av 
vitmelerade blommor.

�-/)-�хупс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Purpurklätt ‘Atrosanguinea’ 
 
Klätt Purpur- 

Lychnis coronaria  
Caryophyllaceae

Purpurklätt ’Atrosanguinea’ 
Purpurröda, enkla nejlikliknande blommor. 
Dekorativa, silverludna blad. Anspråkslös.

�-/)-�хпрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Fackelblomster ‘Rosy Gem’ 
 
 

Lythrum salicaria  
Lythraceae

Fackelblomster ’Rosy Gem’ 
Långa, intensivt violettröda blomspiror 
över yvigt bladverk. Buskigt växtsätt. 
Utvecklas bäst på fuktiga platser, vid 
dammkanter och liknande.

�-/)-�хурх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Myskmalva 
 
Malva Mysk- 

Malva moschata  
Malvaceae

Myskmalva 
Gammal, välkänd kulturmarksväxt. 
Blomvillig och tacksam med skära 
&'*�&�'*((*-Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ��4�& /�
anspråkslös och tålig.

�-/)-�хусф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Myskmalva ‘Alba’ 
 
Malva Mysk- 

Malva moschata  
Malvaceae

Myskmalva ’Alba’ 
Vitblommande sort med större blommor 
än den vanliga skära. Blommorna får en 
(4�& /�.1�"�.&$ȅ)$)"�(*/�-*.�ѵ�%0."-ť)/�
bladverk på stadiga stjälkar. Trivs på de 
�1�/. ޕü3/'ü" )ѵ

�-/)-�хусу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Myskmalva ‘Appleblossom’ 
 
Malva Mysk- 

Malva moschata  
Malvaceae

Myskmalva ’Appleblossom’ 
Vacker och välkänd perenn i ljust 
äppelblomsrosa med skira klockblommor 
på smala stänglar. Lättodlad och 
anspråkslös. Blommar rikligt första året vid 
tidig sådd.

�-/)-�хусфр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Rödmalva 
Röd Kattost 
Malva Röd- 

Malva sylvestris  
Malvaceae

Rödmalva 
	$./*-$.&�1ü3/�( ��'ÿ)".&�ȅ�� Ѷޕ�$&�� �
blad. Purpurrosa, mörkådrade blommor 
och ostformade frukter. Blad och blommor 
anses bra mot hosta, astma, orm- och 
insektsbett m.m. Även vacker perenn 
trädgårdsväxt.

�-/)-�тпхт� �-$.�упѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  60 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Mauritansk Rödmalva 
Rödmalva Mauritansk 
Malva Mauritansk Röd- 

Malva sylvestris mauritiana  
Malvaceae

Mauritansk Rödmalva 
Högväxt medicinalväxt med vackra, 
mörklila, ådrade blommor. Anses verksam 
(*/�$--$/�/$*) -�$�.1�'"�*�#�'0ȅ1ü"�-ѵ��$)�/$''�
snitt och i perennrabatten.

�-/)-�ттсф� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  100 frö
  mars-juni
  10-20 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4(6)
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Blå Bergvallmo 
Bergvallmo Blå 
Vallmo Blå Berg- 

Meconopsis betonicifolia  
Papaveraceae

Blå Bergvallmo 
Åtråvärd skönhet. Skimrande, himmelsblå, 
stora blommor med gula ståndare. En 
raritet för perennrabatten.

�-/)-�хцсс� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Engelsk Vallmo 
 
Vallmo Engelsk 

Meconopsis cambrica  
Papaveraceae

Engelsk Vallmo 
Iögonfallande, skarpgula, nästan runda 
blommor. Täta, ljusgröna buskar med 
�0�� '/�+��"$&$ޕ-Ѷ�'0�)���'��ѵ

�-/)-�хцст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(7)

 

 

Kaskadbergvallmo 
Bergvallmo Kaskad- 
Vallmo Kaskadberg- 

Meconopsis napaulensis  
Papaveraceae

Kaskadbergvallmo 
Raritet med vanligen purpurröda blommor, 
även lavendelblå och skära förekommer. 
�- )�)� ��'*(./%ü'&�-�*��&$ޕ+%0��#� �
blad med sidenlyster.

�-/)-�хцсф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(7)

 

 

Vattenmynta 
 
Mynta Vatten- 

Mentha aquatica  
Lamiaceae

Vattenmynta 
�/�-&Ѷ��-*(�/$.&�+ ++�-(4)/.�*ȅѵ�$'��
blommor i täta, klotformade klasar, bra 
$��*ȅ+*/+0--$ѵ��ť-���((�*�#�!0&/ü)"ѵ�
Förekommer på stränder och fuktängar.

�-/)-�тпцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Polejmynta 
 
Mynta Polej- 

Mentha pulegium  
Lamiaceae

Polejmynta 
Vackert marktäckande med rödvioletta 
�'*((*-ѵ�	 '��1ü3/ )�ü-�1ü'�*ȅ�)� ѵ�
Används som medicinalväxt. Sällsynt.

�-/)-�ттпц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Pärlemorfjärva 
 
 

Mertensia virginica  
Boraginaceae

Pärlemorfjärva 
Mycket vacker, sällsynt art. 
Tidigblommande med purpurvioletta 
blomknoppar som övergår i klarrosa 
och senare himmelsblå klockblommor i 
samlade klasar.

�-/)-�хусх� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-maj/

sep-nov
  3-12 mån
  april-juni
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Björnrot 
 
 

Meum athamanticum  
Apiaceae

Björnrot 
���&-�Ѷ�/ü/��/01*-��1��$''$&/Ѷ��*ȅ�)� �
�'��1 -&ѵ��'*(ޕ*�&�-�$�1$//�*�#�-*.�ѵ�
Gammal krydd- och läkeväxt. Används 
även som snittgrönt.

�-/)-�хцрс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Hässlebrodd ‘Aureum’ 
 
Gräs Hässlebrodd 

Milium effusum  
Poaceae

Hässlebrodd ’Aureum’ 
Vackra ruggar av limegröna, breda blad 
som utvecklas till en mer höstgul nyans 
1$��.1�'�- �/ (+ -�/0- -ѵ��Ȃ &/!0''�$�
samplanteringar med sommarblommor i 
rabatter och stora krukor.

�-/)-�хусхф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Kopparröd Gyckelblomma 
‘Red Emperor’ 
 
Gyckelblomma Kopparröd 

Mimulus cupreus  
Phrymaceae

Kopparröd Gyckelblomma  
’Red Emperor’ 
Ljust scharlakansröda, vackra trumpet-
blommor. Trivs på ej alltför torra växtlägen.

�-/)-�хусц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)
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Gyckelblomma 
 
 

Mimulus guttatus  
Phrymaceae

Gyckelblomma 
�*'"0'��'ü++�'*((*-�( ��-ť���üޕ�&�-ѵ�
Trivs på fuktiga växtlägen, utmärkt som 
dammkantsväxt.

�-/)-�хцуп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  mars-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  maj-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Glansmiskantus 
Miskantus Glans- 
Gräs Glansmiskantus 

Miscanthus sinensis  
Poaceae

Glansmiskantus 
Dekorativt prydnadsgräs. Blågröna 
blad med mer eller mindre silverfärgad 
mittnerv. Stora, fjäderlika blomställningar. 
Fin solitärväxt med vackra, höga tuvor.

�-/)-�хцру� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  aug-okt
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Jättetåtel 
Gräs Jättetåtel 
Tåtel Jätte- 

Molinia arundinacea  
Poaceae

�ü// /ÿ/ '�
Ståtligt prydnadsgräs med fantastiskt 
sirliga vippor, först gröna och övergår 
 ȅ -#�)��$�"4'' )�-0)/ѵ��/.ť&/�.*(�.*'$/ü-�
eller bakgrundsväxt. Under hösten färgas 
hela plantan lysande guldgul. Vipporna kan 
även torkas.

�-/)-�хццх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Temynta 
Bibalsam 
 

Monarda didyma  
Lamiaceae

Temynta 
Etageblommande med skära blommor i 
�- ޕ�&-�).�-�+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ��/.ť&/��*ȅ��1�
timjanolja. Används som krydda, i te m.m.

�-/)-�тпрч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-sep
  10-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Temynta ‘Panorama’ 
 
Temynta Röd 

Monarda didyma  
Lamiaceae

Temynta ’Panorama’ 
Vackert etageblommande i skära och röda 
)4�). -ѵ��-*(�/$.&/��*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ť-�
alla växtlägen.

�-/)-�хусч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Alpförgätmigej ‘Savoie Blue’ 
 
Förgätmigej Alp- 

Myosotis alpestris  
Boraginaceae

Alpförgätmigej ’Savoie Blue’ 
Täta, kompakta plantor översållade av 
små, bedårande himmelsblå blommor. 
�'+�"Ȃ &/�$�(ü) �(ޔ�- �)/ -$)"ѵ��'*((�-�
rikligt redan första året och odlas med 
fördel som ettårig kant- och lådväxt.

�-/)-�чфццп� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

aug-okt
  10-20 dgr
  maj-aug
  15 cm
  Ett-Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Trädgårdsförgätmigej 
‘Indigo Blue Compact’ 
 
Förgätmigej Trädgårds- 

Myosotis sylvatica  
Boraginaceae

Trädgårdsförgätmigej  
’Indigo Blue Compact’ 
Buskigt växtsätt med knippen av djupblå 
blommor. Anspråkslös. Lämplig även för 
stenparti.

�-/)-�хутп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Trädgårdsförgätmigej 
‘Rosylva’ 
 
Förgätmigej Trädgårds- 

Myosotis sylvatica  
Boraginaceae

Trädgårdsförgätmigej ’Rosylva’ 
Bildar täta buskar med mängder av stora, 
skarpt skära blommor. Blommar rikligt 
redan första året och odlas med fördel som 
ettårig kant- och lådväxt.

�-/)-�чфцч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Trädgårdsförgätmigej 
‘Snowsylva’ 
 
Förgätmigej Trädgårds- 

Myosotis sylvatica  
Boraginaceae

Trädgårdsförgätmigej ’Snowsylva’ 
Täta buskar med mängder av snövita 
blommor med gul mitt. Blommar rikligt 
redan första året och odlas med fördel som 
ettårig kant- och lådväxt.

�-/)-�чфцш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-5
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Trädgårdsförgätmigej 
‘Victoria Rosea’ 
 
Förgätmigej Trädgårds- 

Myosotis sylvatica  
Boraginaceae

Trädgårdsförgätmigej ’Victoria Rosea’ 
Vacker rosablommande sort med buskigt 
och kompakt växtsätt. Lämplig även för 
stenparti.

�-/)-�хутр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juni
  15 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Spansk Körvel 
 
Körvel Spansk 

Myrrhis odorata  
Apiaceae

Spansk Körvel 
Dekorativt, starkt aromatiskt, fjäderlikt 
�'��1 -&ѵ��(ÿ�1$/��./%ü-)��*ޕ�$�-*))*'&�-ѵ�
Används färsk eller torkad i soppor, som 
råkost m.m. Sedan länge sällsynt i odling, 
numer en värdefull perenn, ståtlig som 
bakgrundsväxt.

�-/)-�трчх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kattmynta 
 
Mynta Katt- 

Nepeta cataria  
Lamiaceae

Kattmynta 
Medicinalväxt med purpurröda och vita 
blommor i täta kransar längs stjälken. 
�$)/�*ȅ�)� Ѷ�"-ÿ"-ť)/��'��1 -&Ѷ��'�� )�
vitludna på undersidan.

�-/)-�тпхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Citronkattmynta ‘Citriodora’ 
Kattmynta Citron- 
Mynta Citronkatt- 

Nepeta cataria  
Lamiaceae

Citronkattmynta ’Citriodora’ 
Medicinalväxt med purpurröda och vita 
blommor i kransar längs stjälken. Intensivt 
�$/-*)�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ��ü-.&���'����). .�
smärtlindrande.

�-/)-�ттус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Kantnepeta 
 
Nepeta Kant- 

Nepeta faassenii  
Lamiaceae

Kantnepeta 
Himmelsblå axblommor. Buskigt, tätt, 
"-ÿ"-ť)/Ѷ�1ü'�*ȅ�)� ��'��1 -&ѵ�ü//*�'���
kant- och rabattväxt.

�-/)-�хууп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Månskensnepeta ‘Zaskar 
Dragon’ 
 
Nepeta Månskens- 

Nepeta govaniana  
Lamiaceae

Månskensnepeta ’Zaskar Dragon’ 
Upprätta, något klängande stjälkar. 
Orkidélika, avlånga, limevita blommor 
med gul läpp. Hela växten har en angenäm, 
�-*(�/$.&��*ȅѵ�%0."-ť)/��'��1 -&ѵ

�-/)-�хуур� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Axnepeta ‘Blue Moon’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Blue Moon’ 
Djupblå blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor och rabatter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хуусп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Axnepeta ‘Nevita White’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Nevita White’ 
Vita, korta blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor, rabatter och 
&�)/ -ѵ�	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��/(ޔ�-
redan första året vid tidig sådd.

�-/)-�хуусф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Axnepeta ‘Pink Cat’ 
 
Nepeta Ax- 

Nepeta nervosa  
Lamiaceae

Axnepeta ’Pink Cat’ 
Milt rosa blomspiror på buskiga plantor, 
mycket attraktiv för pollinerande bin och 
fjärilar. Blommar tidigt och fortsätter hela 
säsongen. Utmärkt för krukor och rabatter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året.

�-/)-�хуутп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Gullnattljus ‘Youngii’ 
Busknattljus 
Nattljus Gull- 

Oenothera fruticosa  
Onagraceae

Gullnattljus ’Youngii’ 
Busknattljus. Vackert mörkt bladverk. 
Klasar av underbara, gula blommor. 
Välformade, buskiga plantor som får en 
#ü-'$"Ѷ�-ť��#ť./!ü-"ѵ��-$1.�$�� ޕ� ./��%*-��-ѵ

�-/)-�хуфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kunth’s Nattljus 
 
Nattljus Kunth’s 

Oenothera kunthiana  
Onagraceae

Kunth’s Nattljus 
Sällsynt art med neonskära blommor 
som slår ut redan på morgonen. Bladen 
är mörkgröna och blanka. Blommar 
rikligt redan första året. Marktäckande, 
utbredande växtsätt.

�-/)-�хуфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Silvernattljus ‘Pink Pet-
ticoats’ 
 
Nattljus Silver- 

Oenothera speciosa  
Onagraceae

Silvernattljus ’Pink Petticoats’ 
Mjukt pastellrosa blommor med gul 
($//ѵ��1" -� )�0)� -��-��*ȅ�+ÿ�&1ü'' )ѵ�
Marktäckande växtsätt.

�-/)-�хуфт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Kungsmynta 
Oregano 
Mynta Kungs- 

Origanum vulgare  
Lamiaceae

Kungsmynta 
Oregano. Örtkrydda med aromatiskt, 
mörkgrönt bladverk. Färska och torkade 
blad används som krydda till pizza, tomat- 
och pastarätter, sallader m.m. Rosalila 
blommor. Dekorativ för rabatt och kant. 
Bra dragväxt.

�-/)-�тпшт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kungsmynta ‘Album’ 
Oregano 
Mynta Kungs- 

Origanum vulgare  
Lamiaceae

Kungsmynta ’Album’ 
Oregano. Vitblommande variant av den 
 populära örtkryddan med mängder av vita 
��*ޕ)*'&�-�*�#��-*(�/$.&/Ѷ�(ť-&"-ť)/�
bladverk. Härdig halvbuske med förvedad 
stam. Färska och torkade blad används som 
krydda till pizza, gratänger, sallader m.m.

�-/)-�тпштф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Grekisk Oregano 
 
Oregano Grekisk 

Origanum vulgare ssp. hirtum  
Lamiaceae

Grekisk Oregano 
Örtkrydda med förvedad stam och 
aromatiskt, mörkgrönt bladverk. Färska 
och torkade blad används. Anses av 
�(ޔ�( ��)*.�- / )-0*"./ �.*-/ )�/$''�
pizza. Vitblommande. Dekorativ för rabatt 
och kant.

�-/)-�труш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-okt
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Banatpion 
 
Pion Banat- 

2CGQPKC�QHƓEKPCNKU�UUR��DCPCVKEC� 
Paeoniaceae

Banatpion 
Åtråvärd perenn med enkla, skålformade 
blommor i intensivt purpurrosa. Buskigt 
växtsätt, utsökt som solitär eller i 
grupplanteringar.

�-/)-�хуфч� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-18 mån
  maj-juni
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Jungfruhirs ‘Fontaine’ 
 
 

Panicum virgatum  
Poaceae

�0)"!-0#$-.�ҁ�*)/�$) ҁ�
Sirligt prydnadsgräs med graciösa 
plymer som står som fontäner över det 
ljusgröna bladverket. Eterisk skönhet för 
samplantering i kruka och rabatt. Passar 
även utmärkt till snitt. Flerårigt gräs som 
med fördel odlas som ettårigt.

�-/)-�чхрчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  10-40 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Alpvallmo 
 
Vallmo Alp- 

Papaver alpinum  
Papaveraceae

Alpvallmo 
Fin alpart med lågt, blågrönt bladverk och 
./*-���- ޕ�$�)*� &$-)*'�!ü-" -Ѷ�"0'/Ҋ1$//Ҋ
orange. För stenparti och rabatt.

�-/)-�хухп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  600 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Sibirisk Vallmo ‘Garden 
Gnome’ 
Islandsvallmo 
Vallmo Sibirisk 

Papaver croceum  
Papaveraceae

Sibirisk Vallmo ’Garden Gnome’ 
Islandsvallmo. Skarpt lysande, klara färger. 
Bildar täta, vackra tuvor. Flerfärgsbland-
ning. Lämplig även för stenparti.

�-/)-�хухт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(8)

 

 

Trädgårdsjättevallmo 
‘Brilliant’ 
Jättevallmo Trädgårds- 
Vallmo Trädgårdsjätte- 

Papaver orientale  
Papaveraceae

Trädgårdsjättevallmo ’Brilliant’ 
Stora, intensivt scharlakansröda blommor 
på höga stjälkar. Extremt tålig för alla 
växtlägen.

�-/)-�хуху� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Trädgårdsjättevallmo ‘Royal 
Wedding’ 
Jättevallmo Trädgårds- 
Vallmo Trädgårdsjätte- 

Papaver orientale  
Papaveraceae

Trädgårdsjättevallmo ’Royal Wedding’ 
Tidigblommande, sällsynt skönhet 
med stora, helvita blommor med 
blåsvartskimrande centrum. Ståtlig och 
 Ȃ &/!0''�$�+ - ))-���// )ѵ

�-/)-�хухх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Karamellilja 
 
Lilja Karamell- 

Pardancanda norrisii  
Iridaceae

Karamellilja 
Stora, irislika blommor med exotiskt 
0/.  )� ѵ��0'�Ѷ�1$/�Ѷ�-ť���*�#��'ÿѶޕ�ü�&$"��
och prickiga variationer. Svärdlika blad och 
�( -"- ޕ� ��'*(./%ü'&�-ѵ���..�-�ü1 )�.*(�
snittblomma.

�-/)-�хухш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars
  1-3 mån
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Syrisk Ruta 
Harmelbuske 
Ruta Syrisk 

Peganum harmala  
Zygophyllaceae

Syrisk Ruta 
Harmelbuske. Gammal växt inom öster-
ländsk folkmedicin. Tätt buskig, dekorativ 
växt, sällan sedd i odling. Findelat bladverk 
och vita, svagt grönådrade blommor. 
Samlarväxt för örtagården.  
OBS! Säljs ej till Norge.

�-/)-�ттхф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juli-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Skäggört ‘Twizzle Scarlet’ 
 
 

Penstemon barbatus  
Plantaginaceae

Skäggört ’Twizzle Scarlet’ 
Scharlakansröda, lysande blommor i 
'0ȅ$"��.+$-*-�+ÿ�#ť"��./%ü'&�-�ť1 -�� /�
täta bladverket. Prisbelönad perenn som 
blommar första året vid tidig sådd. Vacker 
färgprakt för krukor, rabatter och kanter.

�-/)-�чхтшс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Fingerborgshatt ‘Mystica’ 
 
 

Penstemon digitalis  
Plantaginaceae

Fingerborgshatt ’Mystica’ 
Ståtlig elegans med bronsgröna bladrosetter 
som framåt hösten djupnar till en dramatiskt 
vinröd nyans. Sirliga spiror av rent vita till 
lavendelrosa blommor under hela somma-
ren. Perenn som blommar andra året. Attra-
herar fjärilar och humlor till perennrabatten 
och mycket hållbar i buketter.

�-/)-�хуцрп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Dysterpenstemon 
‘Whipple’s’ 
 
Penstemon Dyster- 

Penstemon whippleanus  
Plantaginaceae

Dysterpenstemon ’Whipple’s’ 
Ovanlig, nordamerikansk art som förtjänar 
en framträdande plats i perennrabatten 
eller stenpartiet. De mörkt violetta 
klockblommorna och det djupgröna 
bladverket ger ett mystiskt och intressant 
intryck.

�-/)-�хццч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Penstemon ‘Carillo Red’ 
 
 

Penstemon x mexicali  
Plantaginaceae

Penstemon ’Carillo Red’ 
Lysande hallonröda blommor i stor mängd 
 Ȃ &/!0''/�ť1 -��'��1 -& /ѵ��ü'"- )�)� Ѷ�
buskiga plantor. Perenn som blommar 
första året vid tidig sådd. Prisbelönad 
färgprakt för krukor, rabatter och kanter.

�-/)-�чхтшр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3
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Afghanperovskia ‘Taiga’ 
 
Perovskia Afghan- 

Perovskia atriplicifolia  
Lamiaceae

Afghanperovskia ’Taiga’ 
�Ȃ &/!0''�+ - ))ѵ��/*-�Ѷ�'0ȅ$"��1$++*-�( ��
mängder av blåvioletta läppblommor. 
Silvergrönt, aromatiskt bladverk. 
Utsökt bakgrundsväxt i rabatt och 
.�(+'�)/ -$)"�-ѵ�:1 )ޔ�)��0& //1ü3/ѵ

�-/)-�хцчу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  juli-sep
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Pestskråp 
 
 

Petasites hybridus  
Asteraceae

Pestskråp 
Infördes av munkar på 1300-talet. 
�/ÿ/'$"�Ѷ�0++-ü//�Ѷ�-*.�Ѷ�.1�"/��*ȅ�)� �
axblommor. Enorma bronsröda blad. Vilt 
förekommande bl.a. i diken, damm- och 
bäckkanter, sjöstränder samt vid gamla 
herrgårdar.

�-/)-�трцт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  1-15 mån
  april-juni
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Klippnejlika 
 
Nejlika Klipp- 

Petrorhagia saxifraga  
Caryophyllaceae

Klippnejlika 
Mycket blomvillig. Skära småblommor 
i mängd. Smalbladig, tuvbildande och 
marktäckande för torra lägen.

�-/)-�хуцс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  170 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

*ȤUVƔQZ�Ũ0GY�*[DTKFUũ�
 
Flox Höst- 

Phlox paniculata  
Polemoniaceae

	ť./3*ޕ�ҁ� 2�	4�-$�.ҁ�
Rikblommande, traditionell perenn. 
�4�& /�/ÿ'$"�!ť-�� ޕ� ./��1ü3/'ü" )ѵ�
Fröblandning i nyansrik färgskala.

�-/)-�хуцф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Bollmåra 
 
 

Phuopsis stylosa  
Rubiaceae

Bollmåra 
Rosaröda, bollrunda blomkorgar i stor 
mängd. Trevlig växt för både rabatt och 
stenparti.

�-/)-�хрхп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  maj-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Japansk Lykta 
 
 

Physalis alkekengi  
Solanaceae

��+�).&�4&/��
Bildar på hösten stora frukthölster i 
glödande orange. Fin i rabatter och 
som torkad inomhus. Uppskattad 
vinterdekoration i urnor m.m.

�-/)-�стрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  20-30 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Drakmynta ‘Crown of Snow’ 
 
Mynta Drak- 

Physostegia virginiana  
Lamiaceae

Drakmynta ’Crown of Snow’ 
Snövita, rörformade blommor i stora, täta, 
grenade axsamlingar. Upprätt och stadigt 
växtsätt med lansettlika, sågtandade blad. 
För rabatt och snitt.

�-/)-�хучп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juli-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Drakmynta ‘Crystal Peak 
White’ 
 
Mynta Drak- 

Physostegia virginiana  
Lamiaceae

Drakmynta ’Crystal Peak White’ 
Täta, vita blomspiror över det mörkgröna 
bladverket. Tätt, välgrenat växtsätt. Perfekt 
för rabatter och stora krukor. Perenn som 
står i full blom redan första året och odlas 
med fördel som annuell.

�-/)-�чшсц� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Amerikanskt Kermesbär 
 
Kermesbär Amerikanskt 

Phytolacca americana  
Phytolaccaceae

Amerikanskt Kermesbär 
Stor ört med upprätta, vitrosa, 15 cm 
långa blomklasar, senare långa kolvar 
�1�-ť�.1�-/���ü-ѵ��$)�.*'$/ü-ѵ��ü-.�ȅ )�
används till färgning av vin, sötsaker, 
textilier samt vävkonst och ger röda 
)4�). -ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�хучр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 



260  |  Perenna trädgårdsväxter

Stor Bockrot ‘Rosea’ 
 
Bockrot Stor 

Pimpinella major  
Apiaceae

Stor Bockrot ’Rosea’ 
Ståtlig perenn med stora, rosaskära 
�*ޕ&�'*((*-ѵ��%0+"-ť)/Ѷ�!%ü� -'$&/�
bladverk. Passar särskilt bra i skuggiga 
2**�'�)��*�#�.*(���&"-0)�.1ü3/�$�./ť-- �
perennrabatter.

�-/)-�хучс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  maj-sep
  85 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Groblad ‘Variegata’ 
 
 

Plantago major  
Plantaginaceae

Groblad ’Variegata’ 
Stora, vitmarmorerade, mörkgröna blad i 
täta rosetter. Utmärkt i samplanteringar i 
krukor och stenparti. En dekorativ variant 
av den välkända medicinalväxten groblad 
med samma bakteriedödande och läkande 
egenskaper.

�-/)-�хучфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  1-3 mån
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Polarblågull ‘Bilbo’ 
 
Blågull Polar- 

Polemonium boreale  
Polemoniaceae

Polarblågull ’Bilbo’ 
Flockar av violettblå blommor med 
utstrålande gult öga och långa, dekorativa 
ståndare. Återupprepad blomning samma 
år. Mörkgröna parblad. Låga, vackra 
plantor.

�-/)-�хушс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juni-aug
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Getrams 
 
 

Polygonatum odoratum  
Convallariaceae

Getrams 
Vacker ört med vita klockblommor 
hängande i rad under bladstjälken. 
Blåsvarta, dekorativa bär. Utmärkt 
2**�'�)�1ü3/ѵ�� )�/%*�&��-*/./�(( )�
användes förr till medicinskt bruk. Vilt 
förekommande i gles lövskog, bergsbranter 
*�#�ü)"�-ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тпур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  mars-maj/

aug-sep
  1-18 mån
  maj-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 

Röd Snokört ‘Red Feathers’ 
 
 

Pontechium maculatum  
Boraginaceae

Röd Snokört ’Red Feathers’ 
Höga, täta spiror av rosenröda småblom-
mor över de djupgröna bladrosetterna. De 
nektarrika blommorna är mycket attraktiva 
för pollinerare. Torktålig perenn för rabatt 
och stenparti. Växten används även som 
medicinalväxt och anses ha bl.a. feber-
nedsättande egenskaper.

�-/)-�хсрпр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Indisk Fingerört ‘Miss 
Wilmott’ 
 
Fingerört Indisk 

Potentilla nepalensis  
Rosaceae

Indisk Fingerört ’Miss Wilmott’ 
Tuvväxande, asiatisk skönhet. Karminrosa 
blommor med mörk mitt. Tre- till 
�-"(ޔ) !� Ѷ�/�)��� ��'��ѵ

�-/)-�хфпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

4QUVƓPIGTȤTV�Ũ/QPCTEJũU�
Velvet’ 
 
 

Potentilla thurberi  
Rosaceae

�(*�ť-/�ҁ- "(ޔ/.*�-�#ҁ.�� '1 /ҁ�
Mängder av klarröda, enkla blommor med 
mörkt vinrött svalg svävar i skyar över 
bladverket. De friskt gröna plantorna är 
revande och marktäckande. Lättodlad, 
härdig och söt perenn för rabattplantering 
och stenparti.

�-/)-�хфппр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars/

maj-sep
  15-40 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Tofsviva ‘Salvana’ 
 
Viva Tofs- 

Primula capitata ssp. mooreana  
Primulaceae

Tofsviva ’Salvana’ 
Ovanlig art med stora, mörkt blåvioletta 
blommor i plattrunda samlingar. Långa 
blad med frostig silverlyster på undersidan. 
För halvkuperade växtlägen.

�-/)-�хфпц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juni-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Bollviva 
 
Viva Boll- 

Primula denticulata  
Primulaceae

Bollviva 
Stora bollrunda blomsamlingar i lila, blå 
och vita toner. Lättodlad viva för både 
stenpartier och rabatter.

�-/)-�хфрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4
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Majviva 
 
Viva Maj- 

Primula farinosa  
Primulaceae

Majviva 
Blommor ljusvioletta-purpur, sällsynt vita. 
Ljust gröna bladrosetter. Trivs på fuktig 
kalkberikad naturjord. För naturtomter, 
2**�'�)�.�*�#�'$&)�)� ѵ��$)).�.+�-.�(/�
på Öland och Gotland och mellansvenska 
fastlandet.

�-/)-�ццфп� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  10-15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Sommarviva ‘Keilour’ 
 
Viva Sommar- 

2TKOWNC�ƔQTKPFCG� 
Primulaceae

Sommarviva ’Keilour’ 
Exklusiva hybrider i gula, orange och röda 
toner. Stora, hängande, klockformade 
blommor runt stjälken.

�-/)-�хфрр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  30 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Rosenaurikel 
 
Aurikel Rosen- 

Primula hirsuta  
Primulaceae

Rosenaurikel 
Låg, tuvbildande bergart med rosalila, 
öppna blommor på korta stjälkar. Fin 
samlarart för kuperade lägen, stenparti och 
liknande.

�-/)-�хфпф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-maj
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Japansk Viva 
 
Viva Japansk 

Primula japonica  
Primulaceae

��+�).&��$1��
�)���(ޔ� ��1./ �1$1*-)�Ѷ�#ť"1ü3�)� Ѷ�
etageblommande. Blommor röda, skära 
*�#�"0'1$/��$�&-�).��1�- ޕ�$�-�-1ѵ

�-/)-�хфрт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Japansk Viva ‘Postford’s 
White’ 
 
Viva Japansk 

Primula japonica  
Primulaceae

��+�).&��$1��ҁ�*./!*-�ҁ.��#$/ ҁ�
Stora, etageblommande spiror med 
mängder av vita blommor med liten, gul 
mittdel. Fin samlarsort.

�-/)-�хфрс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Rosenviva ‘Gigas’ 
 
Viva Rosen- 

Primula rosea  
Primulaceae

Rosenviva ’Gigas’ 
Ljusrosa, stora klockblommor i glesa 
klasar. Bladen omvänt äggrunda och 
�/(ޔ)��� ѵ

�-/)-�хфру� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Gullviva 
 
Viva Gull- 

Primula veris  
Primulaceae

Gullviva 
Odlad form. Liknar den vilda gullvivan, 
( )�#�-�./ť-- �*�#�&-�ȅ$"�- ��'*((*-ѵ�
Flerfärgsblandning för hela trädgården. 
Lämplig även för stenparti.

�-/)-�хфрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Gullviva 
 
Viva Gull- 

Primula veris  
Primulaceae

Gullviva 
Vildform. En av våra mest kända 
vildblommor. Stora gula blomklockor, 
en på varje stjälk. Köttiga blad i rosett 
vid marken. För rabatt och förvildning på 
naturtomter. Förekommer i gles lövskog 
och på ängsmarker.

�-/)-�хфрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  18 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Hyacintviva ‘Orchid 
Primrose’ 
 
Viva Hyacint- 

Primula vialii  
Primulaceae

Hyacintviva ’Orchid Primrose’ 
Högre, storblommande sort med 
hyacintlika, täta blommor i blåviolett med 
röd topp. Trivs bäst i fuktigt läge.

�-/)-�хфрш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Brokig Kandelaberviva 
Kandelaberviva Brokig 
Viva Brokig Kandelaber- 

Primula x bullesiana  
Primulaceae

Brokig Kandelaberviva 
Höga eleganta spiror med blommor i 
kransar. Färgblandning i gult, orange och 
rött. Trivs bäst på fuktig jord.

�-/)-�хфпч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Trädgårdsaurikel 
 
Aurikel Trädgårds- 

Primula x pubescens  
Primulaceae

Trädgårdsaurikel 
Vida klockblommor i gult, rött och violett, 
�''��( ��"0'�($//Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ�
Stora, ljusgröna, runda blad. Lämplig för 
stenparti.

�-/)-�хфпх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Fläcklungört 
 
Lungört Fläck- 

2WNOQPCTKC�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Fläcklungört 
Ovanlig, dekorativ medicinalväxt med 
./-ü1#ÿ-$"�Ѷ�1$/ޕü�&$"���'��ѵ��ť-./�-*.��
sedan vackert purpurblå blommor i klasar. 
	ť"/�.�('�-1ü-� �!ť-�ť-/�"ÿ-��-�(ѵޕѵ

�-/)-�тртх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Gul Alpsippa 
Alpsippa Gul 
Sippa Gul Alp- 

Pulsatilla alp. ssp. apiifolia  
Ranunculaceae

Gul Alpsippa 
Helt vinterhärdig alpart med ljust gula 
blommor. Utvecklas bäst på väldränerade 
växtplatser.

�-/)-�хптт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  30 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Sibirisk Backsippa 
Backsippa Sibirisk 
Sippa Sibirisk Back- 

Pulsatilla turczaninowii  
Ranunculaceae

Sibirisk Backsippa 
Sällsynt art med charmerande växtsätt. 
Nickande, mycket mörkt violettblå 
blommor med mer eller mindre bakåtböjda 
&-*)�'��.&�)/ -ѵ��$)ޕ$&$"/Ѷ��%0+/�"-ť)/�
bladverk. För kuperade växtlägen.

�-/)-�хцчш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  april-juni
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Mosippa 
 
Sippa Mo- 

Pulsatilla vernalis  
Ranunculaceae

Mosippa 
Silkeshåriga, violettröda blommor med vit 
insida. Mycket sällsynt. Mosippan är fridlyst 
i Sverige.

�-/)-�хцпт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  mars-maj
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Backsippa 
 
Sippa Back- 

Pulsatilla vulgaris  
Ranunculaceae

Backsippa 
Stora, blålila sippor med ludna kronblad. 
Senare rufsiga, dekorativa frökapslar. 
Findelat bladverk. Förekommer 
vildväxande, men är fridlyst.

�-/)-�хцсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Röd Flikrabarber 
Kronrabarber 
Rabarber Röd Flik- 

Rheum palmatum var. tanguticum  
Polygonaceae

Röd Flikrabarber 
Kronrabarber. Iögonfallande medicinalväxt 
( �� )*-(���'ÿ"-ť)��&$ޕ�/+%0��� ��'��ѵ�
Stora, ljusröda, skära och vita upprätta 
blomsamlingar. Pampig och dekorativ 
+-4�)��.1ü3/�!ť-�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ

�-/)-�тпхш� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juni-juli
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Rosenrot 
Midsommarman 
 

Rhodiola rosea  
Crassulaceae

Rosenrot 
Midsommarman. Gula kompakta topp-
blommor. Upprätta ogrenade stjälkar 
med grönblå, skålade blad. Den torkade, 
-*. )�*ȅ�)� �-*/ )�/$''.&-$1.�./*-�&-�ȅ�
inom äldre folkmedicin. Lämplig för 
stenparti.

�-/)-�хцрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8
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Fingrad Rodgersia 
 
Rodgersia Fingrad 

Rodgersia pinnata  
Saxifragaceae

Fingrad Rodgersia 
Busklikt växtsätt. Stora, ljusröda, 
klaslika blomställningar över bladverket. 
Dekorativa, mörkgröna blad. Bäst på 
vindskyddad växtplats. Passar även bra 
som solitär.

�-/)-�хфсу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  100 frö
  mars-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Buskvallmo 
Trädvallmo 
Vallmo Busk- 

Romneya coulteri  
Papaveraceae

Buskvallmo 
�-ü�1�''(*ѵ��)�.ѵ&ѵ�#�'1�0.& ѵ����&ޔ$("
1ü3/�( ���*ȅ�)� Ѷ�рп��(�./*-�Ѷ�1$/��
�'*((*-�*�#�"0'��./ÿ)��- ѵ��%0+ޕ$&�/�
bladverk. Utmärkt solitär. I övriga delar 
av landet kan den krukodlas ute och 
övervintras frostfritt.

�-/)-�хцсч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-24 mån
  juli-sep
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Trollrudbeckia ‘Green 
Wizzard’ 
 
Rudbeckia Troll- 

Rudbeckia occidentalis  
Asteraceae

Trollrudbeckia ’Green Wizzard’ 
Sägenomspunnen art. Iögonfallande, 
originella blommor med gröna stödblad 
i stället för kronblad. Hög, svart, prydlig 
mittdel. Utgör ett intressant inslag i 
perennrabatten.

�-/)-�ттту� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-okt
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

6TGƔKMUTWFDGEMKC�Ũ2TCKTKG�
Glow’ 
 
4WFDGEMKC�6TGƔKMU��

Rudbeckia triloba  
Asteraceae

��0-.&$ޕ -� �&$��ҁ�-�$-$ ��'*2ҁ�
Ljust orangeröda till varmt tegelröda 
blommor med gula kronbladsspetsar 
och mörk, upphöjd mitt. Rödstjälkig med 
buskigt, välgrenande växtsätt. Blommar 
redan första året vid tidig sådd. Värdefull i 
sensommarrabatten och buketter.

�-/)-�хцшу� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-okt
  100 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rödådrad Syra 
 
Syra Rödådrad 

Rumex sanguineus  
Polygonaceae

Rödådrad Syra 
Dekorativ bladväxt med rosetter av gröna, 
rödådrade blad. Glesa blomställningar 
med stjärnformade, först gröna, senare 
rödbruna blommor. Kan odlas som ettårig 
$�-���// -�*�#�&-0&*-ѵ��4�& /� Ȃ &/!0''�$�
perennrabatten. Späda blad används som 
baby leaf i sallad och som dekoration.

�-/)-�хцтц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Sköldsyra ‘Silver Leaf’ EKO
 EKO
 EKO

Rumex scutatus  
Polygonaceae

Sköldsyra ’Silver Leaf’ 
Flerårig bladgrönsak som även odlas som 
prydnadsväxt. Tacksam marktäckare med 
silvrigt bladverk. Generös blomning med 
små vackra grönvita, rosatonade blommor 
i rad längs stjälken. Bladen har en syrlig 
smak och används i sallader, soppor, 
risrätter m.m.

�-/)-�шчупп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Vinruta 
 
 

Ruta graveolens  
Rutaceae

Vinruta 
Vintergrön halvbuske med blågrönt, 
aromatiskt bladverk och senapsgula 
blommor i kvastlika samlingar. Bladen 
används för smaksättning av italiensk 
grappa. Rötterna ger röd färg vid 
växtfärgning. Kan även krukodlas och 
övervintras frostfritt.

�-/)-�тршф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  20-40 dgr
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Sylnarv 
Borstnarf 
 

Sagina revelieri  
Caryophyllaceae

Sylnarv 
Borstnarf. Marktäckande och tuvbildande, 
mjuka kuddar med små, vita, stjärn-
!*-(�� ��'*((*-�*�#�'ÿ"/Ѷޔ�)/��'��1 -&ѵ�
Tramptåliga och mycket låga plantor som 
kan planteras i stengångar, murar och 
stenpartier eller som mossliknande inslag i 
Japaninspirerade trädgårdar.

�-/)-�хфсцп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-mars/

sep-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  5 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Lyrsalvia ‘Purple Volcano’ 
 
Salvia Lyr- 

Salvia lyrata  
Lamiaceae

Lyrsalvia ’Purple Volcano’ 
Mörkt burgundyröda, låga bladrosetter 
med långa, kransblommiga stänglar i ljust 
-*./-*.�ѵ��4��))*.( .�$�(ޔ�/ &-Ҋ�*�#�
höstplanteringar, i rabatter, krukor och 
lådor. Blomstänglarna kan torkas och 
användas som eterneller.

�-/)-�хфтпф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Stäppsalvia ‘Merleau Blue’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau Blue’ 
Midnattsblå spiror på kompakta, täta 
plantor. Rikblommande under hela 
säsongen och är mycket attraktiv för 
pollinerande fjärilar och andra insekter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året och trivs bra i krukor och 
planteringar.

�-/)-�хфтпх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Stäppsalvia ‘Merleau Rose’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau Rose’ 
Intensivt purpurrosa spiror på kompakta, 
täta plantor. Rikblommande under hela 
säsongen och är mycket attraktiv för 
pollinerande fjärilar och andra insekter. 
	ü-�$"�+ - ))�.*(��'*((��� -�/(ޔ�-)�
första året och trivs bra i krukor och 
planteringar.

�-/)-�хфтпц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Stäppsalvia ‘Merleau White’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’Merleau White’ 
Snövita spiror på kompakta, täta plantor. 
Rikblommande under hela säsongen och 
är mycket attraktiv för pollinerande fjärilar 
och andra insekter. Härdig perenn som 
�'*((��� -�/(ޔ�-)�!ť-./��ÿ- /�*�#�/-$1.��-��
i krukor och planteringar.

�-/)-�хфтпч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

aug-okt
  10-30 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Stäppsalvia ‘West-Friesland’ 
 
Salvia Stäpp- 

Salvia nemorosa  
Lamiaceae

Stäppsalvia ’West-Friesland’ 
Täta buskar med violettblå, långa axblom-
mor. Aromatiskt bladverk. Stäppsalvia 
är ett intressant alternativ till lavendel 
och passar utmärkt för större lådor och 
rabatter.

�-/)-�хфтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Kryddsalvia 
 
Salvia Krydd- 

5CNXKC�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Kryddsalvia 
Traditionell örtkrydda. Halvbuske med 
silvergrönt, ulligt, aromatiskt bladverk. 
Blåvioletta blommor. Färska eller torkade 
�'����)1ü)�.�/$''ޕ�ü.&&ť//Ѷޔ�.&Ѷ�$�ť-// �(ѵ(ѵ�
Fin kant- och rabattväxt.

�-/)-�трчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Muskatellsalvia ‘Turkes-
tanica’ 
 
Salvia Muskatell- 

Salvia sclarea  
Lamiaceae

Muskatellsalvia ’Turkestanica’ 
Iögonfallande, jättelika, grenade 
blomställningar med ljust lavendelskära-
vita upprätta klasblommor.

�-/)-�хфсш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  70 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Blodört 
 
 

Sanguinaria canadense  
Papaveraceae

Blodört 
Blågröna, njurlika blad med silvergrå 
undersida. Anemonlika, rent vita blommor. 
��-$/ /Ѷ�0/(ü-&/�.*(�2**�'�)�1ü3/ѵ�
Lämplig även för stenparti. Färska eller 
torkade rötter används vid garnfärgning. 
� -�&-�ȅ$"�Ѷ�-ť�*-�)" �)4�). -ѵ

�-/)-�хфту� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  6 frö
  mars-maj/

aug-sep
  1-18 mån
  april-juni
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Pimpinell 
 
 

Sanguisorba minor  
Rosaceae

Pimpinell 
Gammal kryddväxt, även intressant som 
prydnadsväxt. Långa, parbladiga, tandade 
blad och purpurfärgade, kronbladslösa 
klotblommor med gula, hängande 
ståndare. Bladen används i sallader, 
soppor m.m.

�-/)-�трцу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Blodtopp 
Blodstilla 
 

5CPIWKUQTDC�QHƓEKPCNKU� 
Rosaceae

Blodtopp 
Blodstilla. Skira stjälkar med täta, ovala, 
upprätta ax av mörkt röda småblommor. 
Dekorativt, parbladigt bladverk. Gurk-
liknande smak. Kan användas som färsk-
krydda i sallad m.m. Används även som 
medicinalväxt.

�-/)-�ттфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 



Perenna trädgårdsväxter  |  265264  |  Perenna trädgårdsväxter

Grön Helgonört 
 
Helgonört Grön 

Santolina rosmarinifolia  
Asteraceae

Grön Helgonört 
Vintergrön, gulblommande halvbuske med 
dekorativt, aromatiskt bladverk. Fin som 
häckväxt, kan klippas i former.

�-/)-�ттсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-sep
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Liten Såpnejlika 
Såpnejlika Liten 
Nejlika Liten Såp- 

Saponaria ocymoides  
Caryophyllaceae

Liten Såpnejlika 
Mattväxande art med stjärnlika, rosa-
röda blommor. En av de vackraste 
marktäckarna. Lämplig även för stenparti.

�-/)-�хфтч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Såpnejlika 
Såpört 
Nejlika Såp- 

5CRQPCTKC�QHƓEKPCNKU� 
Caryophyllaceae

Såpnejlika 
Såpört. Gammal medicinalväxt med 
blekrosa knippblommor. Lansettlika blad. 
Växtens vattenlösliga glykosider gjorde att 
den förr användes som tvättmedel.

�-/)-�трчч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Vinterkyndel 
Flerårig Kyndel 
Kyndel Vinter- 

Satureja montana  
Lamiaceae

Vinterkyndel 
Buskig, vintergrön perenn med förvedad 
stam. Kransar av vita till purpurrosa 
blommor och dekorativt, klargrönt 
bladverk. Färska eller torkade blad 
används som örtkrydda i matlagning.

�-/)-�трпр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Höstvädd ‘Isaac House’ 
 
Vädd Höst- 

Scabiosa caucasica  
Caprifoliaceae

Höstvädd ’Isaac House’ 
Vackra, dubbla blommor i vitt och olika blå 
nyanser. Blommorna får veckade kronblad 
och tätt sammansatt mitt. Utmärkt för 
rabatt och snittodling.

�-/)-�хффп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  juli-okt
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Gulvädd ‘Moon Dance’ 
 
 

Scabiosa ochroleuca  
Caprifoliaceae

Gulvädd ’Moon Dance’ 
Söta, små väddblommor i mjukt vaniljgult 
med vita ståndare. Kompakta, täta tuvor 
med blommorna på höga stjälkar över det 
�"$&$ޕ��'��1 -& /ѵ��$)�$�-���// -�*�#�&�)/ -ѵ

�-/)-�хффпф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-mars/

maj-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Dårört 
 
 

Scopolia carniolica  
Solanaceae

Dårört 
Mycket sällsynt. Krypande växtsätt och 
hängande, brunvioletta klockblommor 
( ��"-ť)/�!*� -ѵ�ü(+'$"�2**�'�)�1ü3/ѵ�
Användes förr som ”häxmedicin” i 
.1ÿ-� (ü./-�� �!�''ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тптх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  3 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juni
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Gul Fetknopp 
 
Fetknopp Gul 

Sedum acre  
Crassulaceae

Gul Fetknopp 
Bildar täckande mattor. Klargula, stjärnlika 
blommor. Äggrunda, suckulenta blad. Trivs 
bra på stenar, hällar, i bergsskrevor m.m.

�-/)-�хффч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  600 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-juli
  6 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Skuggfetknopp 
 
 

Sedum pulchellum  
Crassulaceae

Skuggfetknopp 
Spektakulär fetbladsväxt med mängder 
av små bladrosetter och rosa blommor 
'ü)".�./%ü'&�-)�ѵ��4��)�(ޔ�/ &-&/ü�&�- �
för stenparti och krukor som även tål något 
fuktigare lägen.

�-/)-�хфхфп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  maj-juli
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-3
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Kaukasiskt Fetblad ‘Coc-
cineum’ 
 
Fetblad Kaukasiskt 

Sedum spurium  
Crassulaceae

Kaukasiskt Fetblad ’Coccineum’ 
Gröngula bladrosetter och rosa 
stjärnblommor med mörk mitt. 
Mattbildande. Lämplig för stenparti.

�-/)-�хфхч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  600 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juli-sep
  12 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Taklök 
 
Lök Tak- 

Sempervivum  
Crassulaceae

Taklök 
Blandade arter. Suckulenter som bildar 
dekorativa bladrosetter i brons, grönt och 
rött. Blommar i olika röda nyanser. För 
stenparti, murar, torvtak och krukor.

�-/)-�хфцп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  6-10 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Taggtaklök 
 
 

Sempervivum heuffelii  
Crassulaceae

Taggtaklök 
Suckulent. Vackra bladrosetter täckta med 
.(ÿѶޔ�)��/�""�-ѵ��4��+'�)/*-��$'��.�( ''�)�
bladen. Får ljust gula blommor på höga 
stjälkar. För stenparti, murar, torvtak och 
krukor.

�-/)-�хфцпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Vårälväxing 
 
Gräs Vårälväxing 

5GUNGTKC�JGWƔGTKCPC� 
Poaceae

Vårälväxing 
�)�.&$-�/0Ȃ$)"�( ���$./$)&/��.(ÿѶ�!ť-./�1$/�Ѷ�
sen svartvioletta blomax. Bladen är gröna 
på ena sidan och dekorativt blådaggiga 
på andra. För rabatter med naturlig look, 
grusbäddar och krukor. Odlas för bladens 
!*-(�*�#�!ü-"Ѷ�'$&.*(�!ť-��'*(�3 ).� Ȃ &/ѵ

�-/)-�хфццп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-12 mån
  mars-maj
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Prärieglim 
 
Glim Prärie- 

Silene regia  
Caryophyllaceae

Prärieglim 
Totalt neonröda blommor i upprätta klasar. 
En av de mest skarpt röda blommor som 
��ѵ��-$1.�+ÿ.((ޔ''��&0+ -�� �1ü3/'ü" )ѵ

�-/)-�хфчу� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Höstglim 
 
Glim Höst- 

Silene schafta  
Caryophyllaceae

Höstglim 
Löst tuvigt växtsätt. Översållas av rosa 
blommor. Lättodlad för kuperade lägen, 
stenparti m.m.

�-/)-�хфчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  aug-sep
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Smällglim 
 
Glim Smäll- 

Silene vulgaris  
Caryophyllaceae

Smällglim 
Vita, tunna, skira blommor med tvådelade 
kronblad över ett uppblåst, svagt rött, 
nätådrat foder. Grönblå lansettblad. För 
blomsteräng och naturträdgård.

�-/)-�цчфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  3-12 mån
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Mariatistel 
 
 

Silybum marianum  
Asteraceae

Mariatistel 
�(/�'��Ѷ��$�'$.&�1ü3/�.*(��ť-ޔ�))�.�( ��
i örtagården. Upprätta, ogrenade stjälkar 
med stora, vitådrade blad. Rödvioletta, 
klotformade blommor med vassa 
holkfjäll. Används som köksväxt liknande 
kronärtskocka.

�-/)-�трут� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-4

 

 

Lammöron 
 
 

Stachys byzantina  
Lamiaceae

Lammöron 
Silverludet bladverk och stjälkar med 
axlika, röda blommor. Lättodlad växt, även 
för kuperade lägen, stenparti m.m.

�-/)-�хфшф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-6
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Humlesuga 
Läkebetonika 
Betonika Läke- 

5VCEJ[U�QHƓEKPCNKU� 
Lamiaceae

Humlesuga 
Finns numer bara mycket begränsat i södra 
Sverige, där den är fridlyst. Mattbildande 
med fyrkantiga stjälkar och ådrade blad. 
Täta spiror med purpurrosa blommor. 
Högsta samlarvärde.

�-/)-�тпфу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  aug-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Äkta Vallört 
 
 

5[ORJ[VWO�QHƓEKPCNG� 
Boraginaceae

Äkta Vallört 
Breda bladlister längs stjälkarna. Långa, 
strävhåriga blad och trattformade, mörkvio-
letta blommor i hängande knippen. Vallört 
har använts som medicinalväxt sedan forn-
tiden. Passar även för dammkanter och fukt-
ängar. Förekommer vildväxande på fuktig 
ängsmark, vägrenar och vid herrgårdar.

�-/)-�тршу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-12 mån
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Dalmatinerkrage 
 
 

Tanacetum cinerariifolium  
Asteraceae

Dalmatinerkrage 
�'�)&�Ѷ�#ÿ-$"��./%ü'&��' �)ޔ�� �(-/Ѷ�
silverfärgat bladverk. Vita blommor 
med gul mitt. Torkade, pulvriserade 
blommor blandas med såpvatten, vilket 
med stor framgång används mot diverse 
skadeinsekter.

�-/)-�тттч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(6)

 

 

Rosenkrage ‘Duro’ 
 
 

Tanacetum coccineum  
Asteraceae

Rosenkrage ’Duro’ 
Stora, mörkröda, prästkragelika blommor 
med gul mitt på stadiga stjälkar. Kompakta 
��/"$&$ޕ(ޔ�� )�-*01/'��1 -&ѵ��$)�$�
samplanteringar och buketter.

�-/)-�хруш� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  65 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rosenkrage ‘Robinson’s 
Giants’ 
 
 

Tanacetum coccineum  
Asteraceae

Rosenkrage ’Robinson’s Giants’ 
Flerfärgade prästkrageblommor i röda, 
skära och vita nyanser. Tätt, buskigt 
1ü3/.ü//ѵ��/(ü-&/�-���//1ü3/Ѷޔ�)�ü1 )�/$''�
snitt.

�-/)-�хруц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Renfana 
 
 

Tanacetum vulgare  
Asteraceae

Renfana 
Traditionell medicinalväxt. Tätt 
buskväxande med ormbunkslikt bladverk. 
Guldgula blomkorgar i kvastlika samlingar. 
Blad och blommor används även vid 
växtfärgning och ger härdiga gröna 
och gula nyanser. Förekommer vilt på 
1ü"&�)/ -�*�#�"ÿ-��-ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�трцч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Aklejruta 
 
Ruta Aklej- 

Thalictrum aquilegifolium  
Ranunculaceae

Aklejruta 
Graciöst grenande, högresta stjälkar med 
skira blomsamlingar i rosa, lila och vitt. 
Dekorativt, blågrönt, aklejalikt bladverk. 
Fin som solitär eller karaktärsväxt i 
perennrabatten.

�-/)-�хфшшп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  120 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Rumänsk Timjan 
Thymus transsilvanicus 
Timjan Rumänsk 

Thymus comosus  
Lamiaceae

Rumänsk Timjan 
�ü'�*ȅ�)� Ѷ� 3/-��./*-�'*(($"�/$(%�)�
med purpurvioletta blomspiror. Mycket 
tät och marktäckande perenn som 
lockar pollinerande bin och humlor till 
trädgården. Utmärkt som trampväxt, i 
stenparti och andra soliga växtlägen.

�-/)-�хфшшф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-sep
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Stortimjan 
 
Timjan Stor- 

Thymus pulegioides  
Lamiaceae

Stortimjan 
Ljust purpurröda blommor i mängder. 
�$)/ -"-ť)�( �� //ޔ�)/�(�-&/ü�&�)� �
växtsätt. Mildare smak än vanlig timjan. Ger 
�).�(ޔ&.ü//)$)"�$�"-4/*-�*�#�/$''�"-$''�� �
rotfrukter.

�-/)-�тршр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Backtimjan 
 
Timjan Back- 

Thymus serpyllum  
Lamiaceae

Backtimjan 
Marktäckande perenn med upprättstående, 
ljusvioletta blomsamlingar. Mattbildande 
och torktålig. Utmärkt som trampväxt, i 
stenparti och andra soliga växtlägen.

�-/)-�тпрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kryddtimjan 
 
Timjan Krydd- 

Thymus vulgaris  
Lamiaceae

Kryddtimjan 
Traditionell örtkrydda. Vintergrön 
halvbuske med purpurrosa blommor och 
aromatiskt bladverk. Bladen används 
färska eller torkade i ärtsoppa, till grillat 
kött, kyckling, äggrätter m.m.

�-/)-�тршп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Skär Spetsmössa 
 
Spetsmössa Skär 

Tiarella wherryi  
Saxifragaceae

Skär Spetsmössa 
	%ü-/'$&��&$ޕ -/�� ��'��ѵ��ü/��&'�.�-��1�
vita blommor med skär anstrykning. 
Förtjusande marktäckare.

�-/)-�ххпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  125 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Hårig Skugglilja 
Skugglilja Hårig 
Lilja Hårig Skugg- 

Tricyrtis hirta  
Convallariaceae

Hårig Skugglilja 
Prydlig och lättodlad växt. Vita, stjärnlika 
blommor med lilaröda prickar. Ljusgröna, 
spetsiga, något håriga blad.

�-/)-�ххпч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  aug-okt
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Purpurklöver ‘Red Alps’ 
 
Klöver Purpur- 

Trifolium rubens  
Fabaceae

Purpurklöver ’Red Alps’ 
Förtjusande klöverart från alperna. Röda, 
фҊч��(�#ť"�Ѷ�/*++$"���'*((*-ѵ��ȅ -�
blom bildas lena kuddar av silverrosa 
fröställningar. Purpurklöver utgör ett 
trevligt inslag i stenpartiet under en lång 
+ -$*�Ѷ�ü1 )� ȅ -��1.'0/����'*()$)"ѵ

�-/)-�ххпш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juni-aug
  55 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Kinesisk Smörboll ‘Golden 
Queen’ 
 
Smörboll Kinesisk 

Trollius chinensis  
Ranunculuaceae

Kinesisk Smörboll ’Golden Queen’ 
Stora, guldgula blombollar. Djupt 
#��"$&$ޕ�(��'���$�/ü/���0.&!*-(�/$*) -ѵ�
Trivs bäst på fuktig växtplats.

�-/)-�ххрп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-mars/

okt-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Läkevänderot 
 
Vänderot Läke- 

8CNGTKCPC�QHƓEKPCNKU� 
Valerianaceae

Läkevänderot 
Ståtlig medicinalväxt för örtagården med 
./*-��'%0.-*.��*ޕ�&�'*((*-ѵ��). .�&0))��
vända diverse sjukdomar. Även odlingsvärd 
som perenn prydnadsväxt.

�-/)-�тсрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  1-6 mån
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Franskt Kungsljus 
 
Kungsljus Franskt 

Verbascum chaixii  
Scrophulariaceae

Franskt Kungsljus 
Ljusgula till vita blommor i samlade ax. 
Stadig huvudstjälk, rikt förgrenad ur 
� &*-�/$1�Ѷޔ�'/#ÿ-$"���'��-*. // -�1$��
marken.

�-/)-�ххср� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Jättekungsljus 
 
Kungsljus Jätte- 

Verbascum olympicum  
Scrophulariaceae

�ü// &0)".'%0.�
Stadig huvudstjälk, kandelaberlikt 
grenig. Stora, gula blommor i samlade ax. 
Lansettlika, ludna basalblad.

�-/)-�ххсс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  150 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-7
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Läkekungsljus 
 
 

Verbascum phlomoides  
Scrophulariaceae

Läkekungsljus 
Höga spiror av stora, vita blommor med 
gult öga. Utbredande silvergrå, ludna 
bladrosetter. Ståtlig bienn som planteras 
som solitär eller i grupp om tre för bästa 
 Ȃ &/ѵ��%ü'1.ÿ-�.$"�'ü//ѵ

�-/)-�ххспр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  180 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5(6)

 

 

Violkungsljus 
 
Kungsljus Viol- 

Verbascum phoeniceum  
Scrophulariaceae

Violkungsljus 
Blandade hybrider. Täta, stadiga 
blomspiror i vita, skära, laxrosa, röda och 
violetta nyanser. Vackra bladrosetter vid 
marken.

�-/)-�ххсп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  800 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-aug
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Blåverbena 
 
Verbena Blå- 

Verbena hastata  
Verbenaceae

Blåverbena 
Ståtlig med långa lansettblad och 
täta, blåvioletta-skära axblommor i 
�*ޕ&�-ѵ��)1ü)� .�.*(�( �$�$)�'1ü3/��1�
Nordamerikas indianer. Fin bakgrundsväxt 
i större rabatter.

�-/)-�ттцш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  175 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-10 mån
  juni-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(4)

 

 

Praktveronika ‘Royal Blue’ 
 
Veronika Prakt- 

Veronica austriaca ssp. teucrium  
Plantaginaceae

Praktveronika ’Royal Blue’ 
Kungsblå blommor i långa, täta, upprätta 
�'*(&'�.�-ѵ��). //'$&�Ѷޔ�)/�/�)��� ��'��ѵ

�-/)-�ххтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  600 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Bäckveronika 
 
Veronika Bäck- 

Veronica beccabunga  
Plantaginaceae

Bäckveronika 
Djupblå blommor i glesa, upprätta klasar. 
�ť//$"�Ѷ�&*-/.&�ȅ�� ��'��ѵ���((Ҋ�
och fuktmarksväxt. Bäckar, stränder, 
kärrområden. Kulturhistorisk växt som 
användes mot skörbjugg och som sallat.

�-/)-�цштп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Ärenpris 
 
 

8GTQPKEC�QHƓEKPCNKU� 
Plantaginaceae

Ärenpris 
Krypande och mattbildande med ljusblå-
blåvioletta småblommor i smala, upprätta 
klasar. Strävhåriga, tandade blad. Ansågs 
som undermedel under 1400- till 1600-talen.

�-/)-�тстп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Kransveronika 
 
Veronika Krans- 

Veronicastrum virginicum  
Plantaginaceae

Kransveronika 
Pampig tålig perenn med lansettlika, 
grönblå blad i kransar direkt på stjälken. 
Toppblommor i axformade klasar i blålila-
vitt. Trivs bäst på halvskuggigt läge, gärna 
något fuktig mark.

�-/)-�ххтт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-sep
  125 cm
  Flerårig
  Zon 1-6(7)

 

 

Bukettviol ‘Admiration’ 
Hornviol 
Viol Bukett- 

Viola cornuta  
Violaceae

Bukettviol ’Admiration’ 
Hornviol. Storblommande i intensivt 
violblått. Omtyckt och lättodlad för 
trädgårdens alla delar.

�-/)-�ххуп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Bukettviol ‘Arkwright Ruby’ 
Hornviol 
Viol Bukett- 

Viola cornuta  
Violaceae

Bukettviol ’Arkwright Ruby’ 
Hornviol. Rubinröd med mörkare mitt. 
Omtyckt och lättodlad för trädgårdens 
alla delar.

�-/)-�ххус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 



270  |  Perenna trädgårdsväxter

Bukettviol ‘Bambini’ 
Hornviol 
Viol Bukett- 

Viola cornuta  
Violaceae

Bukettviol ’Bambini’ 
Hornviol. Storblommande i rosa, aprikos, 
gult, blått, koppar och rött. Omtyckt och 
lättodlad för trädgårdens alla delar.

�-/)-�ххфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Bukettviol ‘White Perfection’ 
Hornviol 
Viol Bukett- 

Viola cornuta  
Violaceae

Bukettviol ’White Perfection’ 
Hornviol. Helvit. Särskilt storblommande. 
Omtyckt och lättodlad för trädgårdens 
alla delar.

�-/)-�ххфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet Black 
Delight’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

Minipensé F1 ’Sorbet Black Delight’ 
Täta, kompakta plantor översållade av 
ljuvliga småblommor. Mörkt purpursvarta 
blommor med liten ögonteckning i lila och 
gult. För krukor, lådor och friland.

�-/)-�чхсцц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet Car-
mine Rose’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

Minipensé F1 ’Sorbet Carmine Rose’ 
Täta, kompakta plantor översållade av 
ljuvliga småblommor. Mörkt purpurfärgade 
till djupt vinröda blommor. För krukor, 
lådor och friland.

�-/)-�чхсцс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet XP 
Delft Blue’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

�$)$+ ).ĝ��р�ҁ�*-� /����� 'ȅ��'0 ҁ�
Täta, kompakta plantor översållade av 
ljuvliga småblommor. Vita blommor med 
lavendelblå vingar och schattering, med 
ögonteckning i gult och mörkt purpur. För 
krukor, lådor och friland.

�-/)-�чхсцх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Minipensé F1 ‘Sorbet XP 
Pink Wing’ 
 
Pensé Mini- 

Viola cornuta  
Violaceae

Minipensé F1 ’Sorbet XP Pink Wing’ 
Täta, kompakta, enhetliga plantor 
översållade av ljuvliga småblommor. Vita 
blommor med ljust lavendelrosa vingar 
och ögonteckning i gult och lavendel. För 
krukor, lådor och friland.

�-/)-�чхсцч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars/

juli-aug
  10-30 dgr
  maj-juli
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Gul Luktviol ‘Sulphurea’ 
Luktviol Gul 
Viol Gul Lukt- 

Viola odorata  
Violaceae

Gul Luktviol ’Sulphurea’ 
En mycket sällsynt och unik, liten sort med 
"0'�Ѷ��*ȅ�)� ��'*((*-ѵ���..�-�ü1 )�!ť-�
kuperade växtlägen.

�-/)-�хххр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-maj
  13 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)

 

 

Luktviol ‘Queen Charlotte’ 
 
Viol Lukt- 

Viola odorata  
Violaceae

Luktviol ’Queen Charlotte’ 
Storblommande trädgårdsviol med 
1ü'�*ȅ�)� Ѷ��'ÿ��'*((*-ѵ���..�-�
för kuperade växtlägen, rabatter och 
naturtomter.

�-/)-�хххп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-maj
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Fjärilsviol ‘Freckles’ 
 
Viol Fjärils- 

Viola sororia  
Violaceae

Fjärilsviol ’Freckles’ 
Spektakulär art med vita blommor, tätt 
spräckliga i blåviolett. Mycket lämplig 
undervegetationsart.

�-/)-�хххс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-maj
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Styvmorsviol 
 
Viol Styvmors- 

Viola tricolor  
Violaceae

Styvmorsviol 
Vackra, blå-vit-gula blommor på upprätt 
grenad stjälk. Blad längs hela stjälken. 
Traditionell medicinalväxt, numer 
sparsamt vildväxande. Etablerar sig gärna 
på naturtomter och vildängar.

�-/)-�хххт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-okt
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Tjärblomster ‘Splendens 
Feuer’ 
 
 

Viscaria vulgaris  
Caryophyllaceae

Tjärblomster ’Splendens Feuer’ 
Dubbelblommande med jättestora, täta, 
rosaröda blomklasar. Lämplig även för 
stenparti.

�-/)-�ххцс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Grönlilja 
 
Lilja Grön- 

Zigadenus elegans  
Melanthiaceae

Grönlilja 
Elegant växt med graciösa, stjärnlika, vita 
blommor med gröngul mitt, i ca 10 cm 
höga klasar. Tuvbildande och tålig.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ххшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

Prenumerera på  
vårt nyhetsbrev 

Gilla oss på 
 Facebook

Följ @impecta.se  
på Instagram

För odlarvänner
Upplev mer i nyhetsbrev och sociala medier

Gör som tusentals odlar vänner. Låt dig inspireras av jordnära bilder,   
odlingstips och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant på vårt  

populära nyhetsbrev får du även vår serie ”Veckans frösort”.
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�$'���*�#�!ť-1$'��� �1ü3/ -�$�� )�)*-�$.&��-*ޕ�)ѵ Dessa växter passar utmärkt för
naturtomter, ängar och andra naturliga odlingsytor. De kan även odlas i avdelningar 
på örtagårdsvis. Undvik alltför gödslad jord. Angivna områden är platser där växterna
&�)�+ÿ/-üȂ�.�$�1$'/�/$''./ÿ)�ѵ

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Nordiska 
 vildblommor
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Röllika 
Soldatört 
 

Achillea millefolium  
Asteraceae

Röllika 
Soldatört. Medicinalväxt samt traditionell 
spådomsväxt. Vita blommor på kvastlika 
./ü'')$)"�-ѵ��0))�Ѷ�+��&$ޕ-� ��'��ѵ��). .�
 Ȃ &/$1�(*/�!ü./$)"�-ѵ

�-/)-�цптп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Klätt 
 
 

Agrostemma githago  
Caryophyllaceae

Klätt 
Rödlila, strimmiga blommor. Håriga, 
långspretiga blad. Fin i sommarängen. 
�ü''.4)/�*�#�#*/���$�� )�)*-�$.&��-*ޕ�)ѵ

�-/)-�цпуф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  mars-maj
  10-30 dgr
  juni-juli
  75 cm
  Ettårig
  

 

 

Ramslök 
S:ta Birgittas Lök 
Lök Rams- 

Allium ursinum  
Alliaceae

Ramslök 
Gammal klosterart med konvaljlika blad 
*�#�1$/�Ѷ�./%ü-)'$&��*ޕ�&�'*((*-ѵ��'�� )�
används som krydda i såser, aromsmör 
och kvarg, som ersättning för vitlök m.m. 
Perenn kuriositet.

�-/)-�ттпт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Oxtunga 
 
 

#PEJWUC�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Oxtunga 
Den äkta läkearten. Sträva, lansettlika 
blad och djupt blålila till rödvioletta 
trattblommor i knippen. Späda blad 
�)1ü)�.�.*(�.+ )�/ѵ�:1 )ޔ�)�-���//1ü3/ѵ

�-/)-�ттпч� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  30 frö
  mars-juni
  1-3 mån
  juni-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Vitsippa 
 
Sippa Vit- 

Anemone nemorosa  
Ranunculaceae

Vitsippa 
Välkänd vårblomma med vita kronblad, 
*ȅ��( ��-ť�1$*' //�0/.$��ѵ��'$&�� Ѷ�
tredelade blad.

�-/)-�цпцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  april-maj
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(6)

 

 

Gulsippa 
 
Sippa Gul- 

Anemone ranunculoides  
Ranunculaceae

Gulsippa 
Vildform. Klargula blommor. Mattbildande. 
$&)�-�1$/.$++�)Ѷ�( )�( ��($)�- ޕ�$&�� �
blad. Förekommer i lövskogar, lundar och 
snår.

�-/)-�хцрт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  60 frö
  jan-mars/

okt-nov
  2-15 mån
  april-juni
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Fjällkvanne 
 
Kvanne Fjäll- 

Angelica archangelica  
Apiaceae

Fjällkvanne 
Anrik krydd- och läkeört. Ståtlig 
med aromatiskt bladverk och stora, 
"0'"-ť)����*ޕ)*'&�-ѵ��$)�.*'$/ü-� '' -�
bakgrundsväxt. Frö ger arom till bl.a. likör 
och parfym.

�-/)-�тпшх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juli-aug
  75-150 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Akleja 
 
 

Aquilegia vulgaris  
Ranunculaceae

Akleja 
Vildform. Traditionell ängsblomma. 
Karaktäristiska blommor i blått, lila, rosa 
och vitt med sporrar. Förekommer på 
ödegårdar, ängar, bryn och strandsnår.

�-/)-�хптш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Slåttergubbe 
*ȓUVƓDDNC�
 

Arnica montana  
Asteraceae

Slåttergubbe 
	ü./ޔ��'�ѵ��'+1ü3/�*�#�"�((�'�( �$�$)�'Ҋ
1ü3/�( ��� &*-�/$1�Ѷ��*ȅ�)� ��'��-*. // -�
vid marken. Orangegula, stora korgblommor, 
ca 5-7 cm i diameter. Trivs bäst i kalkfattig 
jord.

�-/)-�ттпс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  25-30 dgr
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Tusensköna 
 
 

Bellis perennis  
Asteraceae

Tusensköna 
Den folkkära, vildväxande tusenskönan 
med enkla, vita blommor på höga stjälkar 
över tåliga, frodigt gröna bladrosetter. 
Självförökar sig lätt. Förekommer på 
betesmarker, i gräsmattor och parker.

�-/)-�цпчпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Ljung 
 
 

Calluna vulgaris  
Ericaceae

Ljung 
Rosa blommor i upprätta klasar. Barrlika 
småblad på vedartade stammar. Hedar, 
myrar, öppen skogsmark. Anspråkslös och 
tålig för naturtomter och liknande.

�-/)-�црфц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-13 mån
  aug-okt
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Ängsklocka 
 
Klocka Ängs- 

Campanula patula  
Campanulaceae

Ängsklocka 
Blåvioletta, öppna klockblommor i glesa 
samlingar. Förekommer på ängar, vallar 
och naturslänter. För blomsteräng och 
naturtomt. Den söta ängsklockan är 
Dalarnas landskapsblomma.

�-/)-�црцф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  40 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7

 

 

Stor Blåklocka 
Blåklocka Stor 
Klocka Stor Blå- 

Campanula persicifolia  
Campanulaceae

Stor Blåklocka 
	$(( '.�'ÿѶ�./*-��&'*�&*-Ѷޕ� -��+ÿ�
varje blomstjälk. För naturtomt och 
blomsteräng. Trivs bra även på kuperad 
mark. Förekommer vildväxande på 
ängsmark, glesa skogar och vägrenar.

�-/)-�хпшф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  75 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Liten Blåklocka 
Blåklocka Liten 
Klocka Liten Blå- 

Campanula rotundifolia  
Campanulaceae

Liten Blåklocka 
Lågväxande med hängande, klarblå 
klockblommor. Bladrosetter med rundade 
blad. Förekommer på ängar, vägkanter och 
hällmarker.

�-/)-�црчп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  700 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Gammaldags Blåklint 
Blåklint Gammaldags 
Klint Gammaldags Blå- 

Centaurea cyanus  
Asteraceae

Gammaldags Blåklint 
Vildform. Gammaldags, traditionell 
blåklint för vildäng och kultursådd. Klarblå 
blomkorgar på grenade stjälkar. Kan även 
torkas. Förekommer på åkerkanter och 
vägrenar.

�-/)-�чстх� �-$.�тсѶпп

Direktsådd/
Förkultivering

  500 frö
  april-juni/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig  

 

 

Väddklint 
 
Klint Vädd- 

Centaurea scabiosa  
Asteraceae

Väddklint 
Ger klargul färg då hela växten används. 
Tålig, dekorativ art med väddlika, 
purpurfärgade blomkorgar och vackra, 
(4�& /��%0+/�+��&$ޕ-� ��'��ѵ�:1 )�
värdefull perenn prydnadsväxt.

�-/)-�схтч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Cikoria 
Vägvårda 
 

Cichorium intybus  
Asteraceae

Cikoria 
Traditionell kulturväxt. Roten rostades till 
&�Ȃ .0--*"�/�0)� -�&-$" )ѵ��'ÿ&'$)/.�'ÿ�
�'*(&*-"�-Ѷޕ� -��+ÿ�1�-% �./%ü'&ѵ��ť-�
naturträdgård, vildäng och örtagård.

�-/)-�трчс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Stor Häxört 
 
Häxört Stor 

Circaea lutetiana  
Onagraceae

Stor Häxört 
Ovanlig växt med hjärtlika, dunhåriga 
blad. Upprätta, glesa, vitrosa axblommor. 
�ť-/-üȂ'$"�$�2**�'�)��*�#�'$&)�)� ѵ��ü3/ )�
omnämns i äldre medicinkonst. Stort 
samlarvärde.

�-/)-�хцрп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Riddarsporre 
 
 

Consolida regalis  
Ranunculaceae

Riddarsporre 
Vildblomma med mörkt blåvioletta 
�'*((*-�$�"' .��&'�.�-�+ÿޕ� -"- )�� Ѷ�
upprätta stjälkar. För vildäng och 
naturtomt. Förekommer på ängar, åkrar 
och gårdar upp till Hälsingland.  
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�цстп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  april-maj/

sep-okt
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Hålnunneört 
Skånsk Nunneört 
Nunneört Hål- 

Corydalis cava  
Papaveraceae

Hålnunneört 
Skånsk Nunneört. Purpurröda, upprätta 
klasblommor. Passar för naturtomter 
*�#�.*(�2**�'�)�1ü3/ѵ��ť- &*(( -�
vilt eller förvildad i lövskog, parker och 
klosterträdgårdar.

�-/)-�хрфш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Vildmorot 
 
Morot Vild- 

Daucus carota ssp. carota  
Apiaceae

Vildmorot 
Vildform. Läkeört. Frö, rot och blad 
används. Rik på A- och B-vitamin. Vita 
*�#�+0-+0--ť�����*ޕ)*'&�-ѵ��$)ޕ$&$"/�
bladverk. Förekommer på torr ängsmark 
och vägrenar.

�-/)-�ттпх� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  400 frö
  april-juni/

okt-nov
  5-15 dgr
  juli-sep
  75 cm
  Tvåårig
  Zon 1-5

 

 

Fjällsippa 
 
Sippa Fjäll- 

Dryas octopetala  
Rosaceae

Fjällsippa 
Mattbildande, städsegrön halvbuske. 
Gröna, tandade blad med grå undersida. 
Små, vita, anemonlika blommor med gul 
mitt. Är inte krävande. Bra även på bergig 
och karg växtplats.

�-/)-�хспф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-6 mån
  juli-aug
  10 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

*CORƔQEMGN�
 
Flockel Hamp- 

Eupatorium cannabinum  
Asteraceae

	��*ޕ+)& '�
Prydnads- och medicinalväxt med 
dekorativa, stora, ljusröda blomkorgar 
i knippen. Brunröd stjälk med tre- till 
�&$ޕ) !� ��'��ѵ��0&/$"/�1ü3/'ü" ѵ

�-/)-�тпфс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Älggräs 
Älgört 
Gräs Älg- 

Filipendula ulmaria  
Rosaceae

Älggräs 
Älgört. Högväxt, ståtlig växt med plymer 
�1�"-ü��"0'�Ѷ�#*)0)".�*ȅ�)� ��'*(Ҋ
knippen. Förr användes avkok mot ohyra 
#*.��*.&�+ѵ��'*((*-)���)1ü)�.�/$''�.�ȅѶ�
öl, vin m.m. Gärna fuktigt växtläge.

�-/)-�тсст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-6 mån
  juni-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Skogssmultron 
 
Smultron Skogs- 

Fragaria vesca  
Rosaceae

Skogssmultron 
En dekorativ liten smultronväxt med långa 
utlöpare för stenparti m.m. Ger massor av 
söta bär. Tålig och lättodlad. Lämplig för 
�'ѵ�ѵ�./ )+�-/$�*�#�2**�'�)�ѵ

�-/)-�хсуп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  250 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Kungsängslilja 
 
Lilja Kungsängs- 

Fritillaria meleagris  
Liliaceae

Kungsängslilja 
Lökbildande perenn med hängande 
&'*�&�'*((*-Ѷ�рҊс�+ÿ�1�-% �./%ü'&Ѷޔ�)/�
schackmönstrade i purpur. Även bra som 
vildängsblomma. Förekommer i lövlundar, 
ängar och öppna fuktmarker.

�-/)-�хсуф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-6 mån
  maj-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Myskmadra 
 
 

Galium odoratum  
Rubiaceae

Myskmadra 
�*-&�� �&1$./�-��)1ü)�.�!ť-�� ..�1ü'�*ȅ�
bl.a. som likörkrydda. Smaragdgrönt 
bladverk och vita, stjärnformade, 
1ü'�*ȅ�)� ��'*((*-�$�+�-�.*''$&��
samlingar. Utmärkt marktäckare i 
2**�'�)�ѵ��-���-�"1ü3/�!ť-��$)ѵ

�-/)-�трфф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juli
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-7
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Gulmåra 
Jungfru Marie Sänghalm 
 

Galium verum  
Rubiaceae

Gulmåra 
Vippor av gula, plymlika blomställningar. 
Grenat växtsätt med kransblad längs 
stjälken och grenarna. Läke- och färgväxt, 
känd sedan antiken. Vid färgning används 
vanligtvis rötterna. Ger gula och röda 
färgnyanser.

�-/)-�схцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  400 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Ängsnäva 
 
Näva Ängs- 

Geranium pratense  
Geraniaceae

Ängsnäva 
Blåvioletta, 3-4 cm stora, öppna blommor 
med ljust rosavita nerver. Bladen är lång-
./-ü�&/�Ѷ�- " '��&$ޕ�/+%0�� /�0)� ѵ��ť-�
naturtomt och liknande.

�-/)-�хсхс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Humleblomster 
 
 

Geum rivale  
Rosaceae

Humleblomster 
Hängande blommor med brunröda 
foderblad, blekt gul-röda kronblad. Flikiga, 
tandade blad. För fuktäng och naturtomt.

�-/)-�цтшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  70 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Nejlikrot 
Benediktinerrot 
 

Geum urbanum  
Rosaceae

Nejlikrot 
Gammal medicinalväxt med 2-5 gula 
blommor på varje stjälk. Flikade, tandade 
blad. Som kryddväxt används stjälk och 
blad i soppor m.m.

�-/)-�тпчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Bolmört 
 
 

Hyoscyamus niger  
Solanaceae

Bolmört 
Urgammal medicinalväxt som odlades i 
nordiska, medeltida kloster men tros ha 
förekommit i odling även långt tidigare. 
Flikade blad och brungula blommor med 
violett ådring. En raritet för örtagården. 
Förekommer på ödegårdar, ruiner och kul-
/0-(�-&ѵ����Ѻ�	 '��1ü3/ )�ü-�(4�& /�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ттсч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-15 mån
  juni-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Äkta Johannesört 
Brunska 
Johannesört Äkta 

Hypericum perforatum  
Clusiaceae

:&/���*#�)) .ť-/�
�-0).&�ѵ��(ÿ�'��$"�( ��"0'��*ޕ�&Ҋ
blommor. Vackert bruna, knoppiga kvistar 
.&ť-��.� ȅ -��'*(�0)� -�#ť./ )�*�#�
används till torkning. Vid färgning används 
�'*((*-)�ѵ�� -�1�-�&/$"�Ѷޔ�)���-0)��
*�#�"0'��!ü-")4�). -ѵ��ť-/-üȂ'$"�1ü3/�!ť-�
kuperade växtlägen.

�-/)-�тпфх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Prästkrage 
 
 

Leucanthemum vulgare  
Asteraceae

Prästkrage 
Vildform. Gammal växt inom nordisk 
folktro. Blomkorgar, 3-4 cm stora, med 
vita kronblad och gul mittdel. Rundade 
rosettblad och tandade, längre stjälkblad. 
För vildäng och naturtomt.

�-/)-�цфтп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Gulsporre 
 
 

Linaria vulgaris  
Plantaginaceae

Gulsporre 
Smala, blågröna blad. Tvåläppiga, gula 
�'*((*-�( ��*-��üޕ� "(&ѵ���((�'�
medicinalväxt som även förekommer som 
vildväxande. För örtagårdar, vildäng och 
naturtomt.

�-/)-�тпуш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-15 mån
  juli-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Käringtand 
 
 

Lotus corniculatus  
Fabaceae

Käringtand 
Intensivt gula ärtblommor. Ljusgrönt 
parbladig med utbredande växtsätt för 
torra platser, stenparti m.m. Förekommer 
på ängsmark, vägrenar, hagmark och hedar.

�-/)-�хтчр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-7
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Kamomill 
 
 

Matricaria chamomilla  
Asteraceae

Kamomill 
Vita korgblommor med gul, upphöjd disk. 
Findelat, aromatiskt bladverk. Traditionell 
medicinalväxt vars torkade blommor 
används till te, hudvårdsprodukter m.m.  
Förekommer förvildad på öppen 
kulturmark.

�-/)-�тпфч� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  500 frö
  april-maj
  5-20 dgr
  juni-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Gul Sötväppling 
Sötväppling Gul 
Väppling Gul Söt- 

/GNKNQVWU�QHƓEKPCNKU� 
Fabaceae

Gul Sötväppling 
Gula blommor i upprätta klasar. Rikt för-
"- )��-")ޔ -/�� �(�� ��'��ѵ��ť- &*(( -�
på kulturmark och i vägkanter. Användes 
bl.a. till smaksättning av röktobak och 
som medicinal- och bifoderväxt. En bra 
gröngödslingsväxt, särskilt om man vill 
luckra upp en kompakt jord.

�-/)-�цфчп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Tvåårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Vattenmynta 
 
Mynta Vatten- 

Mentha aquatica  
Lamiaceae

Vattenmynta 
�/�-&Ѷ��-*(�/$.&�+ ++�-(4)/.�*ȅѵ�$'��
blommor i täta, klotformade klasar, bra 
$��*ȅ+*/+0--$ѵ��ť-���((�*�#�!0&/ü)"ѵ�
Förekommer på stränder och fuktängar.

�-/)-�тпцр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  45 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Äkta Förgätmigej 
 
Förgätmigej Äkta 

Myosotis scorpioides  
Boraginaceae

Äkta Förgätmigej 
Vildform. Sägenomspunnen växt med 
lysande ljusblå blommor med gult öga. 
Smala, ljusgröna blad. För vildäng och 
naturtomt. Förekommer på fuktmarker 
som skogskärr och stränder.

�-/)-�цфчч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  175 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Kornvallmo 
 
Vallmo Korn- 

Papaver rhoeas  
Papaveraceae

Kornvallmo 
Vildform. Lysande scharlakansröda 
blommor, ca 7-8 cm stora, med endast 
fyra kronblad. För torvtak, vildäng och 
liknande. Kulturbunden art, numer mindre 
allmän, förekommer främst i Skåne och 
på Öland.

�-/)-�тпхх� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  1000 frö
  april-maj/

sep-okt
  5-15 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Palsternacka 
 
 

Pastinaca sativa  
Apiaceae

Palsternacka 
�$'�!*-(ѵ��0'����*ޕ)*'&�-ѵ���)/$"�./%ü'&�
med parbladiga småblad. Roten användes 
redan på medeltiden som mat och krydda. 
� )�/4+$.&��.(�& )��). .�*ť1 -/-üȂ��ѵ

�-/)-�тттп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  20-30 dgr
  juli-aug
  60 cm
  Tvåårig
  Zon 1-6

 

 

Pestskråp 
 
 

Petasites hybridus  
Asteraceae

Pestskråp 
Infördes av munkar på 1300-talet. 
�/ÿ/'$"�Ѷ�0++-ü//�Ѷ�-*.�Ѷ�.1�"/��*ȅ�)� �
axblommor. Enorma bronsröda blad. Vilt 
förekommande bl.a. i diken, damm- och 
bäckkanter, sjöstränder samt vid gamla 
herrgårdar.

�-/)-�трцт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj
  1-15 mån
  april-juni
  90 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Bockrot 
Backanis 
Anis Back- 

Pimpinella saxifraga  
Apiaceae

Bockrot 
���&�)$.ѵ��$/��*ޕ�&�'*((*-ѵ�
#ÿ'$"�
./%ü'&�( �ޔ�)ޕ$&�� �+�-�'��ѵ���((�'�
medicinalväxt med högt samlarvärde. 
Förekommer vilt på ängar, betesmark och 
vägkanter.

�-/)-�тпрр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Getrams 
 
 

Polygonatum odoratum  
Convallariaceae

Getrams 
Vacker ört med vita klockblommor 
hängande i rad under bladstjälken. 
Blåsvarta, dekorativa bär. Utmärkt 
2**�'�)�1ü3/ѵ�� )�/%*�&��-*/./�(( )�
användes förr till medicinskt bruk. Vilt 
förekommande i gles lövskog, bergsbranter 
*�#�ü)"�-ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тпур� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  mars-maj/

aug-sep
  1-18 mån
  maj-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-5(7)

 

 



278  |  Nordiska vildblommor

Blodrot 
Tormentilla 
 

Potentilla erecta  
Rosaceae

Blodrot 
Gula småblommor på upprätta stjälkar. 
�&$ޕ- '�� ��'��ѵ��01�$'��)� ѵ�ü//*�'���
.�('�--�-$/ /�1�-.�/%*�&��%*-�./�(�#�ȅ�
medicinsk användning. Förekommer på 
fuktig skogsmark, stränder och ängar.

�-/)-�ттпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-aug
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Majviva 
 
Viva Maj- 

Primula farinosa  
Primulaceae

Majviva 
Blommor ljusvioletta-purpur, sällsynt vita. 
Ljust gröna bladrosetter. Trivs på fuktig 
kalkberikad naturjord. För naturtomter, 
2**�'�)�.�*�#�'$&)�)� ѵ��$)).�.+�-.�(/�
på Öland och Gotland och mellansvenska 
fastlandet.

�-/)-�ццфп� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  10-15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Gullviva 
 
Viva Gull- 

Primula veris  
Primulaceae

Gullviva 
Vildform. En av våra mest kända 
vildblommor. Stora gula blomklockor, 
en på varje stjälk. Köttiga blad i rosett 
vid marken. För rabatt och förvildning på 
naturtomter. Förekommer i gles lövskog 
och på ängsmarker.

�-/)-�хфрх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  18 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Fläcklungört 
 
Lungört Fläck- 

2WNOQPCTKC�QHƓEKPCNKU� 
Boraginaceae

Fläcklungört 
Ovanlig, dekorativ medicinalväxt med 
./-ü1#ÿ-$"�Ѷ�1$/ޕü�&$"���'��ѵ��ť-./�-*.��
sedan vackert purpurblå blommor i klasar. 
	ť"/�.�('�-1ü-� �!ť-�ť-/�"ÿ-��-�(ѵޕѵ

�-/)-�тртх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Backsippa 
 
Sippa Back- 

Pulsatilla vulgaris  
Ranunculaceae

Backsippa 
Stora, blålila sippor med ludna kronblad. 
Senare rufsiga, dekorativa frökapslar. 
Findelat bladverk. Förekommer 
vildväxande, men är fridlyst.

�-/)-�хцсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-juni
  20 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Smörblomma 
 
 

Ranunculus acris  
Ranunculaceae

Smörblomma 
Solgula blommor med breda kronblad. 
��.�'�Ѷ�/- Ҋ�/$''�! (ޕ$&�� ��'��ѵ��ť-�1$'�ü)"�
och naturtomt.

�-/)-�цчпс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-sep
  20-50 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Rosenrot 
Midsommarman 
 

Rhodiola rosea  
Crassulaceae

Rosenrot 
Midsommarman. Gula kompakta topp-
blommor. Upprätta ogrenade stjälkar 
med grönblå, skålade blad. Den torkade, 
-*. )�*ȅ�)� �-*/ )�/$''.&-$1.�./*-�&-�ȅ�
inom äldre folkmedicin. Lämplig för 
stenparti.

�-/)-�хцрф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Ängssalvia 
 
Salvia Ängs- 

Salvia pratensis  
Lamiaceae

Ängssalvia 
Gammal, sällsynt läkeväxt med blåvioletta 
blommor i kransar. Tandade blad nedtill 
på stjälken. Innehåller eterisk olja. 
Förekommer på ängsmark och vägkanter.

�-/)-�тссф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juni-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(5)

 

 

Såpnejlika 
Såpört 
Nejlika Såp- 

5CRQPCTKC�QHƓEKPCNKU� 
Caryophyllaceae

Såpnejlika 
Såpört. Gammal medicinalväxt med 
blekrosa knippblommor. Lansettlika blad. 
Växtens vattenlösliga glykosider gjorde att 
den förr användes som tvättmedel.

�-/)-�трчч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juli-sep
  70 cm
  Flerårig
  Zon 1-5
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Mandelblomma 
 
 

Saxifraga granulata  
Saxifragaceae

Mandelblomma 
�' .��&'�.�-�( ��1$/�Ѷ�(�)� '�*ȅ�)� �
blommor. Bladrosetter vid marken. 
Förekommer på berghällar, torrängar och 
grusmarker.

�-/)-�цчус� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  70 frö
  jan-maj/

sep-nov
  3-12 mån
  maj-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Gul Fetknopp 
 
Fetknopp Gul 

Sedum acre  
Crassulaceae

Gul Fetknopp 
Bildar täckande mattor. Klargula, stjärnlika 
blommor. Äggrunda, suckulenta blad. Trivs 
bra på stenar, hällar, i bergsskrevor m.m.

�-/)-�хффч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  600 frö
  jan-maj/

sep-nov
  10-30 dgr
  juni-juli
  6 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Smällglim 
 
Glim Smäll- 

Silene vulgaris  
Caryophyllaceae

Smällglim 
Vita, tunna, skira blommor med tvådelade 
kronblad över ett uppblåst, svagt rött, 
nätådrat foder. Grönblå lansettblad. För 
blomsteräng och naturträdgård.

�-/)-�цчфр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-sep
  3-12 mån
  juni-aug
  35 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Ängsvädd 
Djävulens Avbett 
Vädd Ängs- 

Succisa pratensis  
Dipsacaceae

Ängsvädd 
Djävulens Avbett. Halvklotformiga, täta, 
blåvioletta blommor. Långsträckta, 
elliptiska, blanka blad. Förekommer på 
fuktängar, skogsgläntor och sjöstränder. 
Kulturbunden växt som tidigare användes 
som medicinalväxt.

�-/)-�цчфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  aug-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Äkta Vallört 
 
 

5[ORJ[VWO�QHƓEKPCNG� 
Boraginaceae

Äkta Vallört 
Breda bladlister längs stjälkarna. Långa, 
strävhåriga blad och trattformade, mörkvio-
letta blommor i hängande knippen. Vallört 
har använts som medicinalväxt sedan forn-
tiden. Passar även för dammkanter och fukt-
ängar. Förekommer vildväxande på fuktig 
ängsmark, vägrenar och vid herrgårdar.

�-/)-�тршу� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

sep-nov
  2-12 mån
  juni-aug
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Renfana 
 
 

Tanacetum vulgare  
Asteraceae

Renfana 
Traditionell medicinalväxt. Tätt buskväx-
ande med ormbunkslikt bladverk. Guld gula 
blomkorgar i kvastlika samlingar. Blad och 
blommor används även vid växtfärgning 
och ger härdiga gröna och gula nyanser. 
Förekommer vilt på vägkanter och gårdar. 
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�трцч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  1-3 mån
  juli-sep
  80 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Backtimjan 
 
Timjan Back- 

Thymus serpyllum  
Lamiaceae

Backtimjan 
Marktäckande perenn med upprättstående, 
ljusvioletta blomsamlingar. Mattbildande 
och torktålig. Utmärkt som trampväxt, i 
stenparti och andra soliga växtlägen.

�-/)-�тпрс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-sep
  10-20 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Rödklöver 
 
Klöver Röd- 

Trifolium pratense  
Fabaceae

Rödklöver 
Vildform med runda, täta, röda 
blomhuvuden. Ovala, svagt spetsade 
.(ÿ�'��Ѷ�*ȅ��üޕ�.%0'�� )�&ѵ��ť-�1$'�ü)"�
och naturtomt. Förekommer på mullrik 
ängsmark och vägkanter.

�-/)-�цчшп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Vitklöver 
Vitväppling 
Klöver Vit- 

Trifolium repens  
Fabaceae

Vitklöver 
Vitväppling. Runda, vita blomhuvuden över 
ett frodigt, friskt bladverk. Välkänd och 
 Ȃ &/$1Ѷ�&1ü1 3ޔ -�)� �"-ť)"ť�.'$)".1ü3/ѵ�
Dragväxt som även lockar pollinerande 
insekter till trädgården.

�-/)-�цчшпр� �-$.�стѶпп

Direktsådd

  5000 frö
  maj-juni/

aug-sep
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-8
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Kungsljus 
 
 

Verbascum thapsus  
Scrophulariaceae

Kungsljus 
Honungsrika, höga, gula blomspiror. Ulliga 
blad längs hela stjälken. Användes under 
första världskriget som bedövningsmedel. 
Dekokt på blommor sägs ge håret mer 
glans. Förekommer på bergsbranter och 
torr ängsmark.

�-/)-�тпшс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  15-30 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Tvåårig
  Zon 1-7

 

 

Bäckveronika 
 
Veronika Bäck- 

Veronica beccabunga  
Plantaginaceae

Bäckveronika 
Djupblå blommor i glesa, upprätta klasar. 
�ť//$"�Ѷ�&*-/.&�ȅ�� ��'��ѵ���((Ҋ�
och fuktmarksväxt. Bäckar, stränder, 
kärrområden. Kulturhistorisk växt som 
användes mot skörbjugg och som sallat.

�-/)-�цштп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Ärenpris 
 
 

8GTQPKEC�QHƓEKPCNKU� 
Plantaginaceae

Ärenpris 
Krypande och mattbildande med ljusblå-
blåvioletta småblommor i smala, upprätta 
klasar. Strävhåriga, tandade blad. Ansågs 
som undermedel under 1400- till 1600-talen.

�-/)-�тстп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  300 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Styvmorsviol 
 
Viol Styvmors- 

Viola tricolor  
Violaceae

Styvmorsviol 
Vackra, blå-vit-gula blommor på upprätt 
grenad stjälk. Blad längs hela stjälken. 
Traditionell medicinalväxt, numer 
sparsamt vildväxande. Etablerar sig gärna 
på naturtomter och vildängar.

�-/)-�хххт� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  150 frö
  jan-maj/

sep-nov
  1-3 mån
  april-okt
  20 cm
  Två-Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Tjärblomster 
 
 

Viscaria vulgaris  
Caryophyllaceae

Tjärblomster 
Glesa tuvor med smala, spetsiga blad. 
Klibbig rödbrun stjälk. Rödvioletta, 
upprätta blomklasar. Förekommer på torra 
ängs- och hällmarker.

�-/)-�цшуф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  1000 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  maj-juli
  30 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Impecta presentkort
Mycket populär present till den trädgårds- 
och odlings intresserade. Giltighetstid 10 år.

�-/)-�ффпр värde 100 kr  �-$.�рппѶпп
�-/)-�ффпс värde 200 kr  �-$.�сппѶпп
�-/)-�ффпт värde 300 kr  �-$.�тппѶпп
�-/)-�ффпу värde 400 kr  �-$.�уппѶпп
�-/)-�ффпп värde 500 kr  �-$.�фппѶпп

� '*++ )�è-�$����ǹ

Impecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Detta presentkort berättigar innehavaren att uttaga varor  

hos Impecta Fröhandel till ett belopp av:

Kronor

Datum  

 

 

 

Signatur

PRESENTKORTPresentkortet är giltigt i 10 år efter utfärdandet. Ange denna kod när du 

handlar på www.impecta.seImpecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Detta presentkort berättigar innehavaren att uttaga varor  

hos Impecta Fröhandel till ett belopp av:

Kronor

Datum  
 

 
 

Signatur

PRESENTKORT

Presentkortet är giltigt i 10 år efter utfärdandet.

Ange denna kod när du 
handlar på www.impecta.se

Impecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Detta presentkort berättigar innehavaren att uttaga varor  
hos Impecta Fröhandel till ett belopp av:

Kronor

Datum     Signatur

PRESENTKORT

Presentkortet är giltigt i 10 år efter utfärdandet.

Ange denna kod när du 
handlar på www.impecta.se

Tomma fröpåsar för eget bruk
Använd till de fröer du samlat själv.  
Skriv fält för namn och år på framsidan  
och egna noteringar på baksidan.  
Tillverkade av 100-gramspapper  
med blank insida. Pulvertät limning.  
�/*-' &ѷ�шп3ртф�((۔��рф�((ޕ�$&ѵ

�-/)-�фспрр 10-pack �-$.�сшѶпп
�-/)-�фспрс 100-pack �-$.�рцшѶпп

Sticklinghjälp
Hormonpreparat för snabbare och säkrare 
rotbildning på  krukväxtsticklingar m.m. 
Även vedartade arter rotar sig  lättare med 
sticklinghjälp. En förpackning räcker till 
minst 100-150 sticklingar. Innehåller: talk 
(som bindmedel) och smörsyra. Verksam 
substans i smörsyran är växthormonet 
auxin, baserat på havsalger.

�-/)-�фпшп�� �-$.�ушѶпп

5G�ƔGT�UOCTVC�
odlingstillbehör  

på sid 301
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� ��-/�� �1ü3/ -�( -� '' -�($)�- �#ü-�$"��$�1ÿ-/�&'$(�/ѵ Härdighetszon anges  
*�#�ü-� )�- &*(( )��/$*)�!ť-�1�-�1ü3/ )�&�)�*�'�.�0/*(#0.ѵ�� ��''-��/. ޕ��$�� ))�
grupp kan även odlas som inomhusväxt i större krukor och placeras utomhus under
sommaren. Särskilt barrväxterna passar även för bonsaiodling. Höjden som anges är
den normala utomhus. I krukor blir de sällan mer än meterhöga.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Buskar och träd
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Ljung 
 
 

Calluna vulgaris  
Ericaceae

Ljung 
Rosa blommor i upprätta klasar. Barrlika 
småblad på vedartade stammar. Hedar, 
myrar, öppen skogsmark. Anspråkslös och 
tålig för naturtomter och liknande.

�-/)-�црфц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  jan-mars/

sep-nov
  3-13 mån
  aug-okt
  40 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Degluptaeukalyptus 
 
Eukalyptus 

Eucalyptus deglupta  
Myrtaceae

Degluptaeukalyptus 
Snabbväxande och fascinerande träd där 
��-& )�+ÿ�ü'�- � 3 (+'��ޕ�-"�-��1�*�#�
uppvisar en palett av regnbågens färger. I 
vårt klimat odlas den mest som dekorativ 
bladväxt i krukor, men även mindre träd 
kan visa viss färgväxling. Gärna ute på 
varmt, skyddat läge under sommaren.

�-/)-�ррруп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  juni-aug
  150 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Ginkgo 
Kinesiskt Tempelträd 
Tempelträd Kinesiskt 

Ginkgo biloba  
Ginkgoaceae

Ginkgo 
Kinesiskt Tempelträd. Ett mycket egenartat 
urtidsträd. Ovanliga ”barrblad” i solfjäder-
form. En av världens mest uppmärksam-
made medicinalväxter. Kan även krukodlas 
och övervintras frostfritt. Väldränerad, 
vindskyddad växtplats.

�-/)-�урпф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  6 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  juli-aug
  800 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Kentuckykaffe 
 
Kaffe Kentucky- 

Gymnocladus dioicus  
Fabaceae

� )/0�&4&�Ȃ �
Vackert träd med mycket stora, dubbelt 
+�-�'��$"���'��ѵ��/%ü-)'$&�Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�1$/��
blommor, skilda han- och honträd. Enormt 
stora, bruna fröbaljor vars frö förr rostades 
/$''�&�Ȃ  -.ü//)$)"ѵ���)�ü1 )�&-0&*�'�.�
året runt och placeras då med fördel 
utomhus under sommaren.

�-/)-�уррс� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-april
  1-3 mån
  maj-juni
  800 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Amerikansk Trollhassel 
Trollhassel Amerikansk 
Hassel Amerikansk Troll- 

Hamamelis virginiana  
Hamamelidaceae

Amerikansk Trollhassel 
Snabbväxande. Äggrunda blad med gul 
höstfärg. Egendomliga gula blommor 
direkt på grenstammarna.

�-/)-�уррх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april/

okt-nov
  9-12 mån
  sep-okt
  300 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Flikhortensia 
 
Hortensia Flik- 

Hydrangea quercifolia  
Hydrangeaceae

Flikhortensia 
�1�)'$"��-/ѵ��0.& �( ��! (ޕ$&�� Ѷ�(ť-&-
gröna blad, som får vacker röd höstfärg. 
Väl förgrenade blomställningar med vita 
blommor, där de sterila kantblommorna 
övergår i rött. Vacker som solitär eller som 
friväxande häck.

�-/)-�урст� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  500 frö
  feb-april/

okt-nov
  10-40 dgr
  juli-okt
  100 cm
  Flerårig
  Zon 1-2(3)

 

 

Indigo 
 
 

Indigofera tinctoria  
Fabaceae

Indigo 
Traditionell kulturväxt som innehåller det 
äkta färgämnet indigo vilket ger den vackra 
och välkända blå färgen. Användes i Asien 
redan för 5000 år sedan. Förvedad ört med 
upprätta, purpurrosa blomspiror.

�-/)-�схчф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-dec
  1-10 mån
  juli-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svart Valnöt 
 
Valnöt Svart 

Juglans nigra  
Juglandaceae

Svart Valnöt 
Djupt fårad stam och blankt bladverk. 
Vacker gul höstfärg, där de svarta 
1�')ť// -)��!-�(/-ü� -�$ޔ�)�&*)/-�./ѵ�
Passar bra även i mindre trädgårdar.

�-/)-�уртф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  3 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  april-maj
  1000 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Alpgullregn 
 
Gullregn Alp- 

Laburnum alpinum  
Fabaceae

Alpgullregn 
En av våra vackraste buskar, med mängder 
av ca 20-25 cm långa, täta, gula blom-
#ü)" )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�уруф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  1-3 mån
  maj-juni
  500 cm
  Flerårig
  Zon 1-4(5)
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Ambraträd 
 
 

.KSWKFCODCT�UV[TCEKƔWC� 
Hamamelidaceae

Ambraträd 
Unikt träd med lönnlika, röd-gul-gröna, 
�&$ޕ) !� ��'��ѵ��%0+-ť��/$''�+0-+0-1$*' //�
höstfärg. Gröngula blommor. Lämplig för 
bonsaiodling.

�-/)-�урфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-12 mån
  maj-juni
  700 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Tulpanträd 
 
 

Liriodendron tulipifera  
Magnoliaceae

Tulpanträd 
%0."-ť)�Ѷ�./*-�Ѷޕ�$&�� ��'���( ���'ÿ"-ť)�
undersida. Tulpanlika, gröngula blommor 
med orange kronbladsbas. Kottliknande 
frukter. Dekorativt träd för skyddade lägen.

�-/)-�урфс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april/

okt-nov
  2-12 mån
  juni-juli
  1000 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Bredbladigt Bocktörne 
Gojibär 
 

Lycium chinense  
Solanaceae

Bredbladigt Bocktörne 
Gojibär. Buske med yvigt växtsätt. Purpurlila 
blommor i bladvecken. Orange, 1-2 cm stora 
frukter. Kinesisk mirakelfrukt, innehåller 
bl.a. Omega 3- och Omega 6-fettsyror, 
betakaroten, vitamin C, B1, B2 m.m. Bären 
äts färska, torkade eller i te.

�-/)-�урфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-sep
  10-30 dgr
  juni-aug
  300 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Vitt Mullbär 
 
Mullbär Vitt 

Morus alba  
Moraceae

Vitt Mullbär 
Bäst som spaljéträd i varmt läge, men 
även fristående. Ytterst dekorativ med 
mörkgröna blad. Ljusröda mullbär med 
#ť"�.*�& -#�'/Ѷ�'ü(+'$"��/$''�.�ȅ�*�#�
sylt. Används i Kina som värdväxt för 
silkesmasken.

�-/)-�урхф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-april/

okt-nov
  10-40 dgr
  maj-juni
  300 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Svart Mullbär 
 
Mullbär Svart 

Morus nigra  
Moraceae

Svart Mullbär 
Mörkgröna, hjärtformade blad. Får 2-3 cm 
stora, mycket goda, violetta bär, vilka liknar
'ÿ)"���%ť-)�ü-ѵ��)1ü)�.�/$''�.�ȅѶ�.4'/Ѷ�1$)�(ѵ(ѵ�
Gammal, kinesisk kulturväxt. Bäst som 
spaljéträd i varmt läge.

�-/)-�урхх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  200 frö
  feb-april/

okt-nov
  10-40 dgr
  maj-juni
  400 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Kejsarträd 
 
 

Paulownia tomentosa  
Paulowniaceae

Kejsarträd 
Ståtligt träd med stora tandade blad. 
�/*-�Ѷ�/-0(+ /!*-(�� Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�
'$'�-*.���'*((*-�$�&)$++ )Ѷ�*ȅ�./�!ť- �
bladsprickningen. Varm, skyddad växtplats. 
Kan även krukodlas som grönväxt och 
övervintras frostfritt.

�-/)-�урцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  maj
  500 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Blågran ‘Kaibab’ 
 
Gran Blå- 

Picea pungens glauca  
Pinaceae

Blågran ’Kaibab’ 
Tätväxande, blågröna barr. Symmetriskt, 
pyramidformigt växtsätt. Tål även karga, 
vindutsatta växtlägen.

�-/)-�уцух� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  1000 cm
  Flerårig
  Zon 1-7

 

 

Körsbärsplommon 
 
Plommon Körsbärs- 

Prunus ceracifera  
Rosaceae

Körsbärsplommon 
Större, fröäkta träd eller buske med 
rosa-vita blommor på bar kvist. Ger stora 
(ü)"� -�.�ȅ$"��*�#�(4�& /�.ť/��!-0&/ -Ѷ����
сҊт��(�./*-�Ѷ�0/.ť&/��/$''�.�ȅѶ�.4'/�(ѵ(ѵ

�-/)-�урцц� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  6-12 mån
  mars-april
  400 cm
  Flerårig
  Zon 1-4

 

 

Mandelträd 
 
 

Prunus dulcis  
Rosaceae

Mandelträd 
Skära blommor på bar kvist. Ger på 
hösten sammetslena, gulgröna frukter 
med mandlar i. Odlas som spaljéträd. Kan 
även krukodlas utomhus och övervintras 
frostfritt.

�-/)-�урцч� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  4 frö
  feb-april
  6-12 mån
  mars-april
  300 cm
  Flerårig
  Zon 1(2)
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Alpros 
 
Ros Alp- 

Rhododendron ferrugineum  
Ericaceae

Alpros 
Vintergrön buske med mörkrosa, 
trattformade blommor i små samlingar. 
Trivs på stenpartiliknande växtläge.

�-/)-�уршр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-juni
  2-3 mån
  juni-juli
  50 cm
  Flerårig
  Zon 1-6

 

 

Äkta Fläder 
Hyll 
 

Sambucus nigra  
Caprifoliaceae

Äkta Fläder 
Hyll. Dekorativ, parbladig buske med 
"0'1$/�Ѷ��*ȅ��*ޕ� �(&�'*((*-ѵ��'*((*-�
*�#��ü-�" -�(4�& /�"*��.�ȅѵ��'*((*-)��
�)1ü)�.�ü1 )�/$''ޕ�ü� -/ ѵ��)1ü)�.�ü1 )�/$''�
växtfärgning.

�-/)-�утпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-12 mån
  juni-juli
  500 cm
  Flerårig
  Zon 1-5

 

 

Mammutträd 
 
 

Sequoiadendron giganteum  
Taxodiaceae

Mammutträd 
Den största av alla levande organismer på 
jorden. Kan bli omkring 4000 år och nå en 
ansenlig höjd. Stamomfånget kan bli upp 
till ca 35 m. Korta, böjda, grågröna barr. 
Kan även odlas i större kärl och övervintras 
frostfritt. Passar också bra för bonsaiodling.

�-/)-�уцфш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  10000 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)

 

 

Lingon 
 
 

Vaccinium vitis-idaea  
Ericaceae

Lingon 
Skandinaviskt vildlingon. Skogens ”Röda 
guld” med välsmakande, röda bär. 
�ü- )��'$-�"*��./� ȅ -�)ÿ"*)�!-*./)�//ѵ�
Fina vintergröna tuvor och ljuvliga små 
klockblommor i vit-rosa. Användbar till 
låga häckar och grupplanteringar.

�-/)-�уссп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-mars/

sep-nov
  6-12 mån
  maj-juli
  25 cm
  Flerårig
  Zon 1-8

 

 

Blåregn 
 
 

Wisteria sinensis  
Fabaceae

Blåregn 
Enastående vacker klängväxt med ljus-
"-ť)�Ѷ�'ÿ)"�Ѷ�.$-'$"��+�-�'��ѵ��ü/�Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�
blåvioletta, hängande blomklasar, ca 30 cm 
långa. Bäst intill varm vägg, mur m.m.

�-/)-�уфтп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  7 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  april-juni
  1200 cm
  Flerårig
  Zon 1-3(4)

 

 

Japansk Zelkova 
 
Zelkova Japansk 

Zelkova serrata  
Ulmaceae

��+�).&�� '&*1��
�/ÿ/'$"/�/-ü��( �ޔ�)�Ѷ�.ÿ"/�)��� Ѷ�
äggrunda, grönbronserade blad. Skarpröd 
höstfärg. Blommar med små, gröna 
klasblommor. Klassisk bonsaiart.

�-/)-�усфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  april-maj
  500 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

��'$)".)ü/��0/ 
Praktiskt odlingsnät i biologiskt 
 ned brytbar jute. Perfekt för klättrande 
växter och grönsaker. Enkelt att använda, 
fäst mot en vägg eller i stödkäppar.  
Storlek: 1,8x1,8 m. Rutstorlek: 11x11 cm.

�-/)-�фпуф�Natur  �-$.�чшѶпп
�-/)-�фпуфр�Grön �-$.�чшѶпп

�0/ �$)�/-ÿ�
Snygg och praktisk bindtråd med en kärna 
av ståltråd som är överdragen med jute 
och bomull. Mycket hållbar och  enkel 
att forma. Det mjuka ytter höljet hindrar 
tråden från att skada plantan. 100 % 
biologiskt nedbrytbar. Tillverkad av enbart 
naturliga ämnen. Använd denna i stället 
för traditionell plast överdragen bindtråd 
så slipper du alla småbitar som aldrig bryts 
ned i  trädgården. Levereras i behändig 
förpackning innehållande 5 meter tråd.

�-/)-�фпут�(5 m) � �-$.�ушѶпп

5G�ƔGT�UOCTVC�
odlingstillbehör  

på sid 301
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)/- .. /�!ť-�&-0&1ü3/ -�$)*(#0.�ť&�-�*�#�� /�"-ť)��!ÿ-�ÿ/ -�/��+'�/.�$�1ÿ-��# (ѵ
�$�'4ȅ -�$)�)�/0- )�!ť-��//�.&�+��� &*-�/$1��' 1�)� �$).'�"�$�-0(( )ѵ��ÿ)"���'���1ü3/ -�
ü-�ü1 )��-��!ť-�$)*(#0.($'%ť)ѵ�� ��ÿ� �- )�-�'0ȅ )�!-ÿ)�.&��'$"��ü() )�*�#�- "' -�-�
'0ȅ!0&/$"# / )ѵ��' -ÿ-$"��&-0&1ü3/ -�*�'�-��0�( ��!ť-� '�0/*(#0.�+ÿ���'&*)" )� '' -�
altanen under sommaren.

� �& )!ť-&'�-$)"�/$''�.4(�*' -�!ť-�#ť%�Ѷ�1ü3/'ü" Ѷ��'*(/$��(ѵ(ѵޔ�)).�+ÿ�.$��)�т�$�&�/�'*" )ѵ

Krukväxter
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Okra F1 ‘Baby Bubba’ 
 
 

Abelmoschus esculentus  
Malvaceae

Okra F1 ’Baby Bubba’ 
Orientalisk delikatess med upprätta, 
femkantiga, friskt gröna frukter. Mild, 
�)" )ü(�.(�&ѵ��)1ü)�.�*ȅ��$�� /�
orientaliska köket för att reda av grytor och 
stuvningar, men även kokt, stekt eller rå. 
Rikgivande, kompakta plantor.

�-/)-�шчппр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Solokra ‘Sunset’ 
Gulöga 
Okra Sol- 

Abelmoschus manihot  
Malvaceae

Solokra ’Sunset’ 
Gulöga. Sällsynt art med 7-8 cm stora 
ljusgula blommor med purpurrött öga. 
� (Ҋ�/$''�.%0ޕ$&�� ��'��ѵ��'*((�-�)*-(�'/�
$)*(� //�ÿ-� ȅ -�.ÿ��ѵ��'�� -�.�"ü-)��
utomhus under sommaren.

�-/)-�ршс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  7 frö
  jan-maj/

aug-dec
  15-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Klockmalva F1 ‘Bella’ 
 
Malva Klock- 

Abutilon x hybridum  
Malvaceae

Klockmalva F1 ’Bella’ 
Blomsterlönn. Traditionell krukväxt som 
blommar hela sommaren. Kompakt och 
välgrenande med lönnlika blad. Nyförädling 
med ca 7 cm stora, klockformade blommor 
i en variationsrik blandning. Utmärkt för 
)*-�$.&/�&'$(�/��ÿ�!ü-" -)��- ޔ$.( /($�.�1$��
svalare väder. Odlas i krukor och lådor.

�-/)-�ррпрп� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  20-30 dgr
  maj-sep
  40 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Afrikas Blå Lilja ‘Blue 
Umbrella’ 
Kärlekslilja 
 

Agapanthus praecox  
Alliaceae

Afrikas Blå Lilja ’Blue Umbrella’ 
Kärlekslilja. Populär skönhet med stora, 
täta, bollrunda ställningar av ljusblå klock-
blommor högt över de täta bladrosetterna. 
Bildar rotknölar som övervintras frostfritt. 
Placeras med fördel utomhus under 
 sommaren.

�-/)-�рпсф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

aug-dec
  1-3 mån
  aug-sep
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Ageratum ‘Blue Mink’ 
Leverbalsam 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Blue Mink’ 
Söt, traditionell sommarblomma 
med högblå, små, skira blomknippen. 
Kompakt och lågväxande för krukor, lådor, 
rabattkanter m.m.

�-/)-�рх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Ageratum ‘Pink Ball’ 
Leverbalsam 
 

Ageratum houstonianum  
Asteraceae

Ageratum ’Pink Ball’ 
Söt, traditionell sommarblomma med 
klarrosa, små, skira blomknippen. 
Kompakt och lågväxande för krukor, lådor, 
rabattkanter m.m.

�-/)-�рц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  750 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Aloe 
 
 

Aloe  
Aloaceae

Aloe 
Blandade arter. Suckulent. Upprätta, 
spetsiga blad i täta rosetter. Bladen mer 
eller mindre dekorativt mönstrade. Höga, 
'ÿ)".&�ȅ�� ��'*(.+$-*-�$�-ť//�*�#�"0'/ѵ�
Odlas i stora krukor som med fördel 
placeras utomhus under sommaren.

�-/)-�шпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  mars-maj
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Papegojamarant ‘Perfecta’ 
 
Amarant Papegoj- 

Amaranthus tricolor  
Amaranthaceae

Papegojamarant ’Perfecta’ 
Fin bladväxt med rosettlik bladställning 
i eldrött, gult och bronsskimrande grönt. 
Trivs även ute i lådor och rabatter.

�-/)-�сп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  500 frö
  mars-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Jordnöt 
 
 

Arachis hypogaea  
Fabaceae

�*-�)ť/�
Mycket intressant som krukväxt. Får gula 
luktärtsblommor, som handpollineras med 
+ ). 'Ѷ�1�- ȅ -��'*(.&*// )�.%ü'1��"-ü1 -�
ner sig i jorden för att utveckla jordnötter. 
Odlas i stora krukor.

�-/)-�сс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  maj-juni
  30 cm
  Ettårig
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Svanssparris ‘Meyeri’ 
 
Sparris Svans- 

#URCTCIWU�FGPUKƔQTWU� 
Asparagaceae

Svanssparris ’Meyeri’ 
Dekorativa, tjocka plymgrenar med 
tätväxande barrblad. Grenarna växer direkt 
från jordstammen. Övervintras frostfritt.

�-/)-�ур� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  6 frö
  jan-maj/

aug-dec
  20-30 dgr
  maj-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Purpurbauhinia 
 
Bauhinia Purpur- 

Bauhinia purpurea  
Fabaceae

Purpurbauhinia 
Slingerväxt. Purpurröda, orkidélika 
blomknippen. Tvådelade, fjärilsvingelika 
blad, som sluter sig mot kvällen. Sällsynt. 
Odlas i vårt klimat som dekorativ grönväxt 
för krukor, gärna utomhus på varmt läge 
under sommaren. Övervintras frostfritt.

�-/)-�уц� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  6 frö
  jan-maj
  20-40 dgr
  mars-maj
  150 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Begonia ‘Big Red with 
Green Leaf’ 
 
 

Begonia x benariensis  
Begoniaceae

Begonia ’Big Red with Green Leaf’ 
Mycket speciell med stora, klarröda 
blommor över det mörkt skogsgröna 
�'��1 -& /ѵ��-�ȅ!0''/Ѷ�1ü'"- )�)� �1ü3/.ü//ѵ�
Tidig och rikblommande hela säsongen. 
�Ȃ &/!0''�$�&-0&*-�*�#�"-0++'�)/ -$)"�-ѵ�
�/1 �&'�.��-��1�/. ޕ� ��$�ü3/'ü" )ѵ

�-/)-�фу� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Begonia ‘Big Rose with 
Bronze Leaf’ 
 
 

Begonia x benariensis  
Begoniaceae

Begonia ’Big Rose with Bronze Leaf’ 
Mycket speciell med stora, klarrosa 
blommor över det mörkt bronsgröna 
�'��1 -& /ѵ��-�ȅ!0''/Ѷ�1ü'"- )�)� �1ü3/.ü//ѵ�
Tidig och rikblommande hela säsongen. 
�Ȃ &/!0''�$�&-0&*-�*�#�"-0++'�)/ -$)"�-ѵ�
�/1 �&'�.��-��1�/. ޕ� ��$�ü3/'ü" )ѵ

�-/)-�фр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Boliviabegonia F1 ‘Bossa 
Nova Pure White’ 
 
 

Begonia boliviensis  
Begoniaceae

Boliviabegonia  
F1 ’Bossa Nova Pure White’ 
�Ȃ &/!0''�� "*)$��( ��-*�0./�1ü3/.ü//�
och hängande, rent vita, avsmalnande 
blommor. Fin som solitär eller fyllnadsväxt 
i stora krukor och amplar. Bildar knölar 
som kan sparas.

�-/)-�рпушт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  5 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ett-Flerårig
  

 

 

Sommarbegonia F1 ‘Super 
Olympia Red’ 
 
 

$GIQPKC�UGORGTƔQTGPU� 
Begoniaceae

Sommarbegonia  
F1 ’Super Olympia Red’ 
Isbegonia. Rikblommande med stora, 
scharlakansröda blommor över ett friskt 
grönt bladverk. Utsökt i krukor, lådor och 
rabatt.

�-/)-�рппфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Hängbegonia F1 ‘Illumina-
tion Apricot’ 
 
Begonia Häng- 

Begonia tuberhybrida pendula  
Begoniaceae

Hängbegonia F1 ’Illumination Apricot’ 
Elegant skönhet med kaskader av 
glödande aprikosa, dubbla, hängande 
blommor. Perfekt för amplar, lådor m.m. 
Bildar knölar som kan sparas.

�-/)-�уш� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Hängbegonia F1 ‘Illumina-
tion Orange’ 
 
Begonia Häng- 

Begonia tuberhybrida pendula  
Begoniaceae

Hängbegonia F1 ’Illumination Orange’ 
Fantastisk sort med kaskader av 
orangeröda, dubbla, hängande blommor. 
Perfekt för amplar, lådor m.m. Bildar knölar 
som kan sparas.

�-/)-�уч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Hängbegonia F1 ‘Illumina-
tion White’ 
 
Begonia Häng- 

Begonia tuberhybrida pendula  
Begoniaceae

Hängbegonia F1 ’Illumination White’ 
Strålande vacker med kaskader av vita, 
dubbla, hängande blommor. Rosatonade 
stödblad och dekorativt ådrat bladverk ger 
�-/(*&�(ޔ./ѵ�� -! &/�!ť-��(+'�-�*�#�'ÿ�*-ѵ�
Bildar knölar som kan sparas.

�-/)-�рпушр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  60 cm
  Ett-Flerårig
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Balsambulbine 
 
 

Bulbine frutescens  
Asphodelaceae

Balsambulbine 
Klargula, små stjärnformade blommor 
på långa, skira stänglar. Suckulent 
( ��/0))���'��./%ü'&�-�1�-.�1ü3/.�ȅ�
traditionellt använts mot mindre blessyrer 
och brännsår. Sydafrikansk släkting till 
läkeväxten Aloe vera.

�-/)-�рппхп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars/

jan-dec
  10-40 dgr
  maj-sep
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Toffelblomma F2 ‘Fascina-
tion’ 
 
 

Calceolaria x herbeohybrida  
Scrophulariaceae

�*Ȃ '�'*((���с�ҁ��.�$)�/$*)ҁ�
Traditionell, lågväxande blomma i 
�."-ü!- ޕ'�)�)$)"ѵ��ÿ)"��*1�)'$"�Ѷ�
kontrastrika blommönster. Odlas i krukor 
inomhus eller som ettårig sommarblomma 
utomhus i krukor och lådor.

�-/)-�хч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  200 frö
  jan-aug
  10-30 dgr
  maj-aug
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Tebuske 
Teträd 
 

Camellia sinensis  
Theaceae

Tebuske 
Teträd. Sydostasien. Den äkta arten vars 
blad används vid tetillverkning. Intressant 
växt med tjocka, blanka blad. Blommorna 
är gulvita och vaxlika. Odlas i vårt klimat 
mest som dekorativ grönväxt för krukor, 
gärna utomhus på varmt läge under 
sommaren. Övervintras svalt, i ca 15 grader.

�-/)-�цр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  3 frö
  jan-juni
  1-6 mån
  jan-mars
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Kapris 
 
 

Capparis spinosa var. inermis  
Capparaceae

Kapris 
Halvbuske. Vackra, ca 6 cm stora, vita 
blommor med långa, violetta ståndare. 
Blomknopparna utgör kryddan kapris, 
populär bl.a. i potatissallad. Blågröna, 
ovala blad. Blommar regelbundet varje år.

�-/)-�ррсп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-mars/

sep-nov
  1-3 mån
  maj-juni
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Tomatpaprika ‘Dumas’ 
 
Paprika Tomat- 

Capsicum annuum  
Solanaceae

Tomatpaprika ’Dumas’ 
Lågväxande sort med halvstora tomatlika, 
röda frukter. Mycket söta och goda, 
passar både att äta färska, tillagade och i 
inläggningar. Snabbväxande.

�-/)-�шусп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-mars
  20-30 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Ballongranka 
 
 

Cardiospermum halicacabum  
Sapindaceae

Ballongranka 
Tropisk, snabbväxande slingerväxt med 
.(ÿѶ�1$/���'*((*-ѵ��ȅ -��'*(��$'��.�./*-�Ѷ�
gulgröna ballonglika blomhölster. Odlas i 
spaljé eller liknande. För kruka eller varmt 
frilandsläge. Kan även odlas inomhus 
året runt.

�-/)-�цц� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj
  20-30 dgr
  juni-juli
  150 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Rosensköna ‘Tattoo 
Tangerine’ 
 
 

Catharanthus roseus  
Apocynaceae

Rosensköna ’Tattoo Tangerine’ 
Fascinerande korallröda blommor med 
variabel mörkare ring och vit mittstjärna 
över det frodiga bladverket. Stadiga, 
kompakta plantor för krukor och rabatter. 
Färgerna blir mer intensiva i ljust läge och 
lite svalare temperatur.

�-/)-�чсрфт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-aug
  20 cm
  Ettårig
  

 

 

Tuppkam ‘Coral Garden’ 
 
 

Celosia argentea  
Amaranthaceae

Tuppkam ’Coral Garden’ 
Stora, dekorativa, blomställningar i 
färgblandning med olika gula och röda 
nyanser. Kompakt, stadigt växtsätt för 
krukodling eller utplantering.

�-/)-�чп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  250 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juni-sep
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Bergpalm 
 
 

Chamaedorea elegans  
Arecaceae

Bergpalm 
Rörlik stam och sirligt, parbladigt bladverk. 
En av de få palmer som sätter blom i 
bostadsrum. Blommar regelbundet varje 
år med mimosalika blomställningar, 
med början från tredje året. Övervintras 
frostfritt.

�-/)-�ттр� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  2-18 mån
  april-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon -
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Dvärgpalm 
 
 

Chamaerops humilis  
Arecaceae

Dvärgpalm 
Perfekta, solfjäderlika, stela blad. 
Dekorativ, kottelik, kort stam. En av de 
minsta palmarterna. Placeras med fördel 
utomhus under sommaren.

�-/)-�туп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-dec
  2-18 mån
  april-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Krysantemum 
Vinteraster 
Aster Vinter- 

Chrysanthemum x morifolium  
Asteraceae

Krysantemum 
Traditionell krukväxt, vacker och 
rikblommande. Enkla till halvdubbla 
blommor i olika färger. Passar även 
utomhus i blomlådor och på friland.

�-/)-�чф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  150 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-nov
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Klockranka 
 
 

Cobaea scandens  
Polemoniaceae

Klockranka 
�/*-�Ѷ��'ÿ1$*' //��&'*�&�'*((*-ѵ��4��(ޔ�/ &
och lättodlad slingerväxt. Odlas inomhus i 
ljusa fönster eller på varma utomhuslägen i 
spaljé, pergola eller liknande.

�-/)-�шф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-sep
  250 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Vit Klockranka ‘Cathedral 
Bells’ 
 
Klockranka Vit 

Cobaea scandens alba  
Polemoniaceae

Vit Klockranka ’Cathedral Bells’ 
Storblommande slingerväxt med vita 
blommor. Frodigt växtsätt. Odlas inomhus i 
ljusa fönster eller utomhus i spaljé, pergola 
eller liknande.

�-/)-�шх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  aug-sep
  250 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Arabiskt Kaffe 
Kaffeträd 
Kaffe Arabiskt 

Coffea arabica  
Rubiaceae

�-��$.&/���Ȃ �
��Ȃ /-ü�ѵ��' "�)/�1ü3/�( ��'��&�'�)&�Ѷ�
"-ť)���'��ѵ��ÿ-�-ť���!-0&/ -� ȅ -��'*(Ѷ�
1�-.�!-ť�0/1 �&'�.�/$''�&�Ȃ �ť)*-ѵ���'�.�
i vårt klimat som dekorativ grönväxt för 
krukor. Placeras gärna utomhus under 
sommaren.

�-/)-�рпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-2 mån
  juni-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Cigarettglöd ‘Dynamite’ 
 
 

Cuphea ignea  
Lythraceae

Cigarettglöd ’Dynamite’ 
�ü- " )Ѷ� Ȃ &/!0''�1ü3/�( ��1ü'"- )�)� Ѷ�
kompakta plantor som täcks av små, 
långsmala, klarröda blommor över det 
mörkgröna bladverket. Utbredande 
växtsätt, perfekt i amplar, krukor och lådor, 
gärna samplanterad med andra växter.

�-/)-�рррчп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Indisk Spikklubba ‘Double 
White’ 
 
Älskogsvilla 

Datura metel  
Solanaceae

Indisk Spikklubba ’Double White’ 
Cremegula till vita, heldubbla, upprätta 
/-0(+ /�'*((*-�( ���)" )ü(�1ü'�*ȅ�
som tilltar framåt kvällen. Stadiga, 
buskiga plantor som odlas bäst i krukor på 
varm, lugn växtplats, gärna utomhus på 
.*((�- )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�рррсч� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-50 dgr
  juni-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Indisk Spikklubba ‘Golden 
Queen’ 
 
Spikklubba Indisk 

Datura metel  
Solanaceae

Indisk Spikklubba ’Golden Queen’ 
�0'�"0'�Ѷ��0��'�Ѷ�0++-ü//�Ѷ�1ü'�*ȅ�)� �
trumpetblommor, vilka når imponerande 
./*-' &Ѷ�*ȅ��рф��(� '' -�( -ѵ���-(Ѷ�'0")�
växtplats, gärna utomhus sommartid.
���Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�рсц� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-50 dgr
  juni-sep
  100 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Violspikklubba ‘Violetta’ 
 
Spikklubba Viol- 

Datura stramonium  
Solanaceae

Violspikklubba ’Violetta’ 
�)&'��/$''�# '/�!4''��Ѷ�'%0.'$'�Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�
upprätta trumpetblommor. Blommar 3-4 
(ÿ)�� -� ȅ -�.ÿ��ѵ���-(Ѷ�'0")�1ü3/+'�/.Ѷ�
gärna utomhus under sommaren. Över-
1$)/-�.�!-*./!-$//ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�ррух� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-mars
  20-50 dgr
  juni-sep
  75 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -
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Heddewigsnejlika ‘Baby 
Doll’ 
 
Nejlika Heddewigs- 

Dianthus chinensis  
Caryophyllaceae

Heddewigsnejlika ’Baby Doll’ 
Mycket storblommande. Enkla blommor i 
*'$&��!ü-".&$ȅ)$)"�-��''/$!-ÿ)�-ť//�/$''�1$//ѵ��$)�
kruk-, låd- och rabattkantsväxt.

�-/)-�ртр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  300 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

Sommarnejlika ‘Merry-Go-
Round’ 
 
Nejlika Sommar- 

Dianthus chinensis  
Caryophyllaceae

Sommarnejlika ’Merry-Go-Round’ 
Förtjusande lågväxande sort med mängder 
av gulvita, franskantade blommor med 
scharlakansröd mitt. Fin i krukor, lådor 
och kanter.

�-/)-�ртс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  12 cm
  Ettårig
  

 

 

Tvillingsporre ‘Pink Queen’ 
 
 

Diascia barberae  
Scrophulariaceae

Tvillingsporre ’Pink Queen’ 
Bedårande växt med mängder av 
nemesialika, laxrosa blommor. 
Halvhängande växtsätt för amplar m.m.

�-/)-�ртт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  125 frö
  feb-april
  15-30 dgr
  juni-sep
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Kaki 
Persimon 
 

Diospyros kaki  
Ebenaceae

Kaki 
Persimon. Fin växt med glansiga, dekorativa 
blad och vita blommor. Orange, aprikoslika, 
ätliga, mycket goda s.k. sharon frukter. 
Odlas i vårt klimat som dekorativ grönväxt 
för krukor. Gärna utomhus på varmt, 
skyddat läge under sommaren.

�-/)-�рту� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  6 frö
  jan-dec
  10-40 dgr
  maj-juni
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Drakblodsträd 
 
 

Dracaena draco  
Dracaenaceae

Drakblodsträd 
Mycket dekorativa, lansettlika, 
upprättstående, gröna blad, röda vid 
basen. Tillhör en familj med tusenåriga 
anor. En av världens äldsta, nu levande 
organismer. Okänslig för värme och torr 
'0ȅ�$)*(#0.ѵ

�-/)-�ртф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-maj/

aug-dec
  1-6 mån
  april-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Kägelkaktus 
 
 

Echinocereus mix  
Cactaceae

Kägelkaktus 
Blandade arter. Upprätta eller krypande, 
klotrunda, kägelformade eller cylindriska. 
Mycket blomvilliga i skärt, scharlakansrött, 
purpur och vitt.

�-/)-�сфш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  juni-sep
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Etiopisk Banan 
Dvärgbanan 
Banan Etiopisk 

Ensete ventricosum  
Musaceae

Etiopisk Banan 
Dvärgbanan. Prydnadsart för krukodling. 
Stora, långa, ljusgröna blad med dekorativ, 
vinröd mittnerv. Blommorna omges av 
mörkt röda högblad. Odlas i vårt klimat 
som dekorativ grönväxt för krukor, gärna 
utomhus på varmt läge under sommaren. 
Övervintras frostfritt.

�-/)-�тпп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  3 frö
  jan-dec
  2-12 mån
  maj-aug
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Citroneukalyptus 
 
Eukalyptus Citron- 

Eucalyptus citriodora  
Myrtaceae

Citroneukalyptus 
Långsmala, dekorativa blad som avger en 
�)" )ü(��*ȅ��1��$/-*)ѵ��ü-� !0''Ѷ�'ü//*�'���
krukväxt. Används bl.a. i myggmedel. 
Placeras gärna utomhus på sommaren.

�-/)-�рур� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  april-juni
  80 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Degluptaeukalyptus 
 
Eukalyptus 

Eucalyptus deglupta  
Myrtaceae

Degluptaeukalyptus 
Snabbväxande och fascinerande träd där 
��-& )�+ÿ�ü'�- � 3 (+'��ޕ�-"�-��1�*�#�
uppvisar en palett av regnbågens färger. I 
vårt klimat odlas den mest som dekorativ 
bladväxt i krukor, men även mindre träd 
kan visa viss färgväxling. Gärna ute på 
varmt, skyddat läge under sommaren.

�-/)-�ррруп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  50 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  juni-aug
  150 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 



Krukväxter  |  291290  |  Krukväxter

Feberträd 
 
Eukalyptus 

Eucalyptus globulus  
Myrtaceae

Feberträd 
Stora gråblågröna aromatiska blad som 
!-$.&�-�0++�-0(.'0ȅ )ѵ�� �$�$)�'1ü3/�( ��
prydligt växtsätt. Dekorativ bladväxt för 
krukor. Placeras gärna utomhus på varmt, 
skyddat läge under sommaren.

�-/)-�руп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  mars-juni
  80 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Blåöga ‘Royal Dane White’ 
 
 

'ZCEWO�CHƓPG� 
Gentianaceae

Blåöga ’Royal Dane White’ 
Klotformade, tätt buskiga plantor täckta av 
rara, vita småblommor med klargult öga. 
Klassisk krukväxt och mormorsblomma för 
krukor i soliga lägen inom- eller utomhus 
under sommaren.

�-/)-�ррруч� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juni-okt
  15 cm
  Ett-Flerårig
  

 

 

Zuluaster ‘The Blues’ 
 
Aster Zulu- 

Felicia heterophylla  
Asteraceae

Zuluaster ’The Blues’ 
Mängder av förtjusande, himmelsblå 
kragblommor över ett nätt, kompakt 
bladverk. Utbredande växtsätt. Lättodlad 
för rabatt, kant och låda.

�-/)-�рф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  20-40 dgr
  juni-aug
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Freesia ‘Royal Champion’ 
 
 

Freesia hybrida  
Iridaceae

Freesia ’Royal Champion’ 
�/*-�Ѷ��*ȅ�)� Ѷ�ť++)��&'*�&�'*((*-�
i knippen på stadiga stjälkar. Fin 
färgblandning i blått, rosa, vitt och gult. 
Traditionell snittblomma. Odlas inomhus 
som krukväxt eller friplanteras utomhus. 
Bildar lökar som kan övervintras frostfritt.

�-/)-�рфт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  feb-maj
  25-30 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Påfågelsblomster ‘Sunshine’ 
 
 

Gazania splendens  
Asteraceae

Påfågelsblomster ’Sunshine’ 
Oliktecknade blommor, som små solar 
i rött, gult och orange. Blommorna är 
1ü� -/ÿ'$"��*�#�#ÿ'' -�.$"ޔ�)��ü1 )�$�(0' /�
väder. Blad med vithårig undersida. Odlas 
inom- eller utomhus i krukor och lådor.

�-/)-�рхс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-sep
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Gerbera ‘California Giants’ 
 
 

Gerbera cantabrigiensis  
Asteraceae

Gerbera ’California Giants’ 
Fin krukväxt med stora, strålformade 
kragblommor i purpur, rött, orange och 
gult. Gärna utomhus på skyddat läge under 
sommaren.

�-/)-�рху� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-mars
  15-30 dgr
  maj-okt
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Klänglilja 
 
 

Gloriosa superba  
Colchicaceae

Klänglilja 
Klängande skönhet med gula och röda 
blommor, med bakåtriktade kronblad. 
Mycket vacker även till snitt. Odlas i vårt 
klimat som dekorativ grönväxt för krukor.

�-/)-�рхф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

aug-dec
  20-40 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Klotamarant ‘Buddy’ 
 
Amarant Klot- 

Gomphrena globosa  
Amaranthaceae

Klotamarant ’Buddy’ 
Purpurfärgade, klotrunda blommor. Ludna, 
tjocka blad. Passar i krukor och blomlådor. 
Utmärkt för torkning.

�-/)-�рхч� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  mars-april
  5-10 dgr
  juli-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Indisk Bomull 
 
Bomull Indisk 

Gossypium herbaceum  
Malvaceae

Indisk Bomull 
Gulröda, hibiskuslika blommor. Bildar 
frökapslar med riktig bomull i. Odlas i vårt 
klimat mest som dekorativ grönväxt för 
krukor, gärna utomhus under sommaren.

�-/)-�рцп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-maj/

aug-dec
  15-30 dgr
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon -
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Kruksolros ‘Pacino’ 
 
Solros Kruk- 

Helianthus annuus  
Asteraceae

Kruksolros ’Pacino’ 
Minisort med enkla, solgula, mindre 
�'*((*-ѵ��' -"- )�)� �+'��- ޕ�� )�-*/(�
blommor. Bra för kanter, krukor och lådor.

�-/)-�чурр� �-$.�упѶпп

Förkultivering/
Direktsådd

  15 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  35 cm
  Ettårig
  

 

 

Blodhibiskus ‘Red Shield’ 
 
Hibiskus Blod- 

Hibiscus acetosella  
Malvaceae

Blodhibiskus ’Red Shield’ 
Skimrande, mörkt blodrött bladverk. 
Upprätt, buskigt växtsätt. Odlas normalt 
som ettårig och blommar sällan i vårt 
klimat.

�-/)-�чутс� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  40 frö
  mars-april
  10-40 dgr
  sep-okt
  100 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Prakthibiskus F1 ‘Galaxy’ 
 
Hibiskus Prakt- 

Hibiscus moscheutos  
Malvaceae

Prakthibiskus F1 ’Galaxy’ 

(+*) -�)� �%ü// �'*((*-Ѷ�*ȅ�./�сф��(�
i diameter. Färgblandning i röda och rosa 
)4�). -�.�(/�1$//Ѷ�� ޕ� ./��( ��(ť-&�- �
mitt.

�-/)-�ршр� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  6 frö
  jan-maj
  15-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Prakthibiskus F1 ‘Honey-
moon Deep Red’ 
 
Hibiskus Prakt- 

Hibiscus moscheutos  
Malvaceae

Prakthibiskus  
F1 ’Honeymoon Deep Red’ 
Mycket imponerande med djupt vinröda 
jätteblommor, upp till 20 cm i diameter. 
Snabbväxande och värmetålig. Odlas 
i stora krukor på balkong, altan eller 
liknande i varmt, skyddat läge. Kan även 
krukodlas inomhus året runt.

�-/)-�рпршр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Rosenstänk ‘Splash Select 
Pink’ 
 
 

Hypoestes phyllostachya  
Acanthaceae

Rosenstänk ’Splash Select Pink’ 
Charmig 70-tals retrorumsväxt med 
ursprung i Madagaskar. Odlas främst 
för de vackra, rosenstänkta, mörkgröna 
bladen. Små, malvaröda läppblommor 
kan framträda i bladvecken. Krukodlas 
inomhus året runt eller utomhus under 
sommaren i halvskuggiga lägen.

�-/)-�рпршп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april/

jan-dec
  5-15 dgr
  juli-sep
  40 cm
  Ett-Flerårig
  

 

 

Balsamin 
 
 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin 
Kameliablommande. Gammal, traditionell 
krukväxt. Bildar spiror av dubbla blommor 
direkt på stammen mellan bladverket. 
Färgblandning i vitt och röda nyanser. 
Odlas i krukor, lådor eller på friland.

�-/)-�ршф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Balsamin ‘Topknot’ 
 
 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Balsamin ’Topknot’ 
Bildar små buskar med 100 % dubbla, 
roslika blommor i stora mängder. 
Färgblandning i rosa, rött, violett och vitt. 
För krukor, lådor och rabatter.

�-/)-�ршх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Blomsterbuskbalsamin ‘Tom 
Thumb’ 
 
Balsamin Blomsterbusk- 

Impatiens balsamina  
Balsaminaceae

Blomsterbuskbalsamin ’Tom Thumb’ 
Traditionell mormorsblomma med stora, 
dubbla blommor i vitt och olika röda 
nyanser. Fint, kompakt växtsätt för krukor, 
lådor och rabatter. Mycket lättodlad.

�-/)-�ршш� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-okt
  25 cm
  Ettårig
  

 

 

Flitiga Lisa ‘Sultani’ 
 
 

Impatiens walleriana  
Balsaminaceae

Flitiga Lisa ’Sultani’ 
�-��$/$*) ''Ѷ�"�((�'���"$/$ޕ�."�'$.��$�
blandade färger. Bildar större, stadiga 
plantor som kan övervintras frostfritt. För 
krukor, blomlådor och friplantering. Rensas 
regelbundet för längre blomning.

�-/)-�спп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  50 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  maj-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon -
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Månvinda 
Vit Månblomma 
Vinda Mån- 

Ipomoea alba  
Convolvulaceae

Månvinda 
Ipomoeafamiljens Nattens Drottning. 
�/*-�'*((�)� Ѷ�1ü'�*ȅ�)� �. 1ü-�# /�$�
elfenbensvit färg. Odlas i krukor mot spaljé 
eller liknande.

�-/)-�стп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  6 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  250 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Spanska Flaggan ‘Exotic 
Love’ 
 
 

Ipomoea lobata  
Convolvulaceae

Spanska Flaggan ’Exotic Love’ 
Omtyckt slingerväxt med ovanliga röda och 
gula blommor i långa rader. Trivs i kruka 
på balkong, altan m.m. Kan även odlas 
inomhus.

�-/)-�сшп� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  12 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juli-sep
  250 cm
  Ettårig
  

 

 

Kejsarvinda ‘Scarlet O’Hara’ 
Solblomsranka 
Vinda Kejsar- 

Ipomoea nil  
Convolvulaceae

Kejsarvinda ’Scarlet O’Hara’ 
Storblommande. Vackert vinröda 
blommor. Slingerväxt för krukor och lådor. 
Odlas mot spaljé eller liknande.

�-/)-�сту� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Blomman för Dagen ‘Flying 
Saucers’ 
Solblomsranka 
 

Ipomoea tricolor  
Convolvulaceae

Blomman för Dagen ’Flying Saucers’ 
Storblommande, vit med blå ådring och 
gul mitt. Slingerväxt för krukor och lådor. 
Odlas i spaljé eller liknande.

�-/)-�стс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Blomman för Dagen ‘Pearly 
Gates’ 
Solblomsranka 
Guldipomoea 

Ipomoea tricolor  
Convolvulaceae

Blomman för Dagen ’Pearly Gates’ 
Storblommande slingerväxt med stora 
gräddvita blommor. Odlas i krukor eller 
lådor mot spaljé eller liknande.

�-/)-�стф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  5-20 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Ampelsäv ‘Fibre Optics’ 
 
Gräs Ampelsäv 

Isolepis cernua  
Cyperaceae

Ampelsäv ’Fibre Optics’ 
Lågväxande prydnadsgräs med smala strån 
i fontänformade tuvor som avslutas med 
en liten, vit blomma i toppen. Fascinerande 
och lättodlad, i krukor, samplanteringar 
eller som terrarieväxt. Multipellets som 
förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чуфшп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 pellets
  jan-mars
  10-30 dgr
  maj-okt
  15 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Jakaranda 
 
 

Jacaranda mimosifolia  
Bignoniaceae

��&�-�)���
Brasilien. Graciös bladväxt med 
ormbunkslika, dubbelt parbladiga grenar, 
djupt mossgröna. Vackra, purpurblå 
blomsamlingar. Odlas i vårt klimat som 
dekorativ grönväxt för krukor, gärna 
utomhus på varmt läge under sommaren. 
Övervintras frostfritt.

�-/)-�суф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj
  10-30 dgr
  maj-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Eldkrona 
 
 

Lantana camara  
Verbenaceae

Eldkrona 
�*ȅ�)� Ѷ�/ü/��*ޕ�&�'*((*-�$�"'ť��)� �
orange och röda nyanser. Mörkgrönt 
bladverk. Krukodlas, gärna utomhus 
under sommaren. Kan även odlas i 
stamformation. Övervintras frostfritt.

�-/)-�сцт� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-2 mån
  juni-okt
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Lager 
 
 

Laurus nobilis  
Lauraceae

Lager 
Värdefull växt med stora, blanka blad. De 
aromatiska lagerbladen används som 
krydda. Utmärkt för bonsaiodling. Odlas i 
kruka, gärna utomhus under sommaren.

�-/)-�сцф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-dec
  6-18 mån
  april-maj
  75 cm
  Flerårig
  Zon -
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Ambraträd 
 
 

.KSWKFCODCT�UV[TCEKƔWC� 
Hamamelidaceae

Ambraträd 
Unikt träd med lönnlika, röd-gul-gröna, 
�&$ޕ) !� ��'��ѵ��%0+-ť��/$''�+0-+0-1$*' //�
höstfärg. Gröngula blommor. Lämplig för 
bonsaiodling.

�-/)-�урфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-12 mån
  maj-juni
  700 cm
  Flerårig
  Zon 1-2

 

 

Levande Stenar 
Stenblad 
 

Lithops  
Aizoaceae

Levande Stenar 
Stenblad. Blandade arter. Suckulent. 
Stenbladsväxter är mycket intressanta för 
#*��4*�'$)"ѵ�� ޕ� ./��&*(( -�!-ÿ)��!-$&��
och uppvisar en stor färgvariation på både 
blommor och ”stenar”. De är lättodlade och 
tåliga rumsväxter.

�-/)-�чцф� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  20 frö
  jan-dec
  10-40 dgr
  aug-okt
  2-5 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Vårtkaktus 
 
 

Mamillaria mix  
Cactaceae

Vårtkaktus 
Blandade arter. Klotformiga plantor, 
täckta av täta utskott. Blommorna är vita, 
gula eller rosa i kransformation. Med bl.a. 
Rosenkranskaktus.

�-/)-�схс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  juni-aug
  15 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Krypmynta ‘Mini Mint’ 
Korsikansk Mynta 
Mynta Kryp- 

Mentha requienii  
Lamiaceae

Krypmynta ’Mini Mint’ 
Korsikansk Mynta. Mossgrön marktäckare 
med små lila blommor. Aromatiskt 
bladverk som vid beröring avger en 
!�)/�./$.&�($)/�*ȅѵ���'�.�( ��!ť-� '�
som ettårig. Utmärkt trampväxt samt 
�*�-*&0-&�$�(ޔ#�'ÿ�*-ѵ��0'/$+ '' /.�.*(�
förenklar sådd och omskolning.

�-/)-�чфхсп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  mars-april
  10-30 dgr
  juni-sep
  5 cm
  Ett-Flerårig
  Zon 1(2)

 

 

Sensitiva ‘Touchy Tina’ 
Rör mig ej 
 

Mimosa pudica  
Fabaceae

Sensitiva ’Touchy Tina’ 
Rör mig ej. Fascinerande växt med rosa 
�'*(�*''�-�*�#�/ü/ޔ)"-�� �+�-�'���.*(�
drar ihop sig vid beröring. Krukodlas 
inomhus. Placeras med fördel utomhus 
under sommaren.

�-/)-�рсчфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  20-30 dgr
  maj-sep
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

Sammetsbanan 
Indisk Banan 
Rosa Banan 

Musa velutina  
Musaceae

Sammetsbanan 
Indisk Banan. Dvärgbanan. Märkliga, 
gula blommor med röda högblad. Korta, 
sammetslena, röda, ätliga frukter. Bladverk 
med röda nerver. Odlas i vårt klimat som 
dekorativ grönväxt för krukor, gärna 
utomhus på varmt läge under sommaren. 
Övervintras frostfritt.

�-/)-�сшш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  4 frö
  jan-dec
  2-12 mån
  maj-aug
  75 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Myrten 
 
 

Myrtus communis  
Myrtaceae

Myrten 
Gammal, tålig krukväxt. Små, glansiga, 
(ť-&"-ť)���'��ѵ��)" )ü(/��*ȅ�)� Ѷ�
vita blommor med dekorativa 
ståndarsamlingar. Svarta eller vita bär 
under senhösten. Trivs utomhus under 
sommaren.

�-/)-�тпс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  12 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  maj-aug
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Oleander 
 
 

Nerium oleander  
Apocynaceae

Oleander 
Välkänd medelhavsväxt mycket populär 
som krukväxt i vårt klimat. Röda och skära, 
roslika blommor. Pilformade, stelare 
blad. Placeras med fördel utomhus under 
.*((�- )ѵ����Ѻ��ü3/ )�ü-�"$ȅ$"ѵ

�-/)-�тпф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-maj
  1-3 mån
  juni-okt
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Nierembergia ‘Purple Robe’ 
Bägarblomma 
 

Nierembergia linariifolia  
Solanaceae

Nierembergia ’Purple Robe’ 
Mängdblommande växt med purpurblå 
bägarblommor med gult svalg. Fin krukväxt 
samt för lådor och rabattkanter.

�-/)-�трф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  350 frö
  feb-mars
  15-30 dgr
  juni-sep
  20 cm
  Flerårig
  Zon -
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Cymbalblomma ‘Blue Bird’ 
 
 

Nolana paradoxa  
Solanaceae

Cymbalblomma ’Blue Bird’ 
Halvhängande. Klarblå trattblommor med 
vitt svalg och gult öga. Gärna ute på lugn, 
skyddad plats sommartid.

�-/)-�трх� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  25 frö
  mars-april
  5-15 dgr
  juni-aug
  15 cm
  Ettårig
  

 

 

Olivträd 
 
 

Olea europaea  
Oleaceae

Olivträd 
Gammal kulturväxt i medelhavsområdet. 
Krukodlas i vårt klimat. Blanka, läderaktiga, 
blågröna blad med grå undersida. Gulvita 
småblommor i klasar. Placeras med fördel 
utomhus på varmt läge under sommaren. 
Utmärkt även för bonsai.

�-/)-�тсп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-15 mån
  april-juni
  60 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Opuntia 
 
 

Opuntia mix  
Cactaceae

Opuntia 
Blandade arter. Artrikt släkte med breda, 
skivlika leder. Blommorna är skarpfärgade 
i gult, orange eller rött. Dagblommande. 
Vissa arter får ätliga frukter.

�-/)-�сху� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  jan-dec
  5-180 dgr
  april-juli
  40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Hybridmejram ‘Kirigami’ 
 
Prydnadsoregano 

Origanum x hybrida  
Lamiaceae

Hybridmejram ’Kirigami’ 
Bedårande, hängande, limegröna rankor 
med lila småblommor i bladvecken. 
�-*(�/$.&/��'��1 -&�.*(��1" -� )��*ȅ��1�
oregano vid beröring. Spännande, ovanlig 
växt för amplar, kanter och högre krukor.

�-/)-�чшупф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-sep
  20 cm
  Ett-Flerårig
  Zon -

 

 

Spetsblad 
 
 

Oxypetalum coeruleum  
Apocynaceae

Spetsblad 
Turkosblå, stjärnblommor i sirliga, upp-
rätta klasar. Uppseendeväckande krukväxt 
som trivs bäst i skyddade lägen utomhus 
under sommaren. Upprättväxande med 
��/ �0'(ޔ'��Ҋ�*�#�"- )1 -&ѵ���'�.�$�&-0&*-�
med klätterstöd inomhus året runt eller 
utomhus i varmt skyddat läge.

�-/)-�рптср� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  feb-mars/

jan-dec
  10-30 dgr
  juli-sep
  80 cm
  Ett-Flerårig
  

 

 

Ökenstjärna 
Madagaskarpalm 
 

Pachypodium lamerei  
Apocynaceae

Ökenstjärna 
Madagaskarpalm. Mycket intressant 
 suckulent med tjock, taggig knölstam. 
De lansettlika bladen bildar en palmlik 
&-*)�ѵ��ȅ -� )�'ü)"- �/*--+ -$*���$'��.�
trattlika, vita blommor, upp till 10 cm, i täta 
samlingar. Övervintras frostfritt.

�-/)-�тсх� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  3 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  mars-juni
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Blå Passionsblomma 
Kristi Korsblomma 
Passionsblomma Blå 

2CUUKƔQTC�ECGTWNGC� 
2CUUKƔQTCEGCG

Blå Passionsblomma 
Kristi Korsblomma. Den mest välkända 
arten. Slingrande rankor med stora, vita 
blommor med ljusblå bikrona (corona). 
Odlas i vårt klimat mest som dekorativ 
grönväxt för krukor, gärna utomhus på 
varmt läge under sommaren. Övervintras 
frostfritt.

�-/)-�туф� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  40 frö
  jan-maj/

aug-dec
  1-12 mån
  juni-sep
  125 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Passionsfrukt 
Purpurgranadilla 
Granadilla Purpur- 

2CUUKƔQTC�GFWNKU� 
2CUUKƔQTCEGCG

Passionsfrukt 
Purpurgranadilla. Klängande med stora, 
1$/��*�#�+0-+0-!ü-"�� ��'*((*-ѵ��ȅ -�
blom bildas brunvioletta-orange, läckra 
frukter. Odlas i vårt klimat mest som 
dekorativ grönväxt för krukor, gärna 
utomhus på varmt läge under sommaren. 
Övervintras frostfritt.

�-/)-�туч� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

aug-dec
  1-12 mån
  juni-sep
  125 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Barbadin 
Jättegranadilla 
Granadilla Jätte- 

2CUUKƔQTC�SWCFTCPIWNCTKU� 
2CUUKƔQTCEGCG

Barbadin 
Jättegranadilla. Klängande med 10 cm stora, 
vinröda blommor med en strålkrona av fem 
rader ljusa trådar. Stora, gröngula, äggfor-
(�� �!-0&/ -Ѷ�(4�& /�.�ȅ$"��*�#�"*��ѵ���'�.�
i vårt klimat mest som dekorativ grönväxt för 
krukor, gärna utomhus på varmt läge under 
sommaren. Övervintras frostfritt.

�-/)-�тух� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-maj/

aug-dec
  1-12 mån
  juni-sep
  125 cm
  Flerårig
  Zon -
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Pelargon F1 ‘Apache Star’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Apache Star’ 
Stora, ljusrosa blommor med körsbärsrosa 
schattering och öga. Rikblommande med 
stora, täta blommor på välgrenande, 
kompakta plantor. För kruka, låda och 
rabatt.

�-/)-�ртфпс� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Apache Violet’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Apache Violet’ 
Intensivt ceriserosa blommor med 
korallrött öga. Rikblommande med stora, 
täta blommor på välgrenande, kompakta 
plantor. För kruka, låda och rabatt.

�-/)-�ртфпр� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Appleblossom 
Orbit’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Appleblossom Orbit’ 
Stora, äppelblomsskära blommor med 
vit schattering, liknande den gamla 
Mårbackapelargonen. Stadiga, välgrenande 
plantor med riklig blom för kruka, låda 
och rabatt.

�-/)-�тфц� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F2 ‘Cabaret’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F2 ’Cabaret’ 
�4�& /�-$&�'*((��-*ޕ$/'0)� �(�'�)�)$)"�
med mängder av blommor på varje planta. 
Flera nyanser av rött, rosa och vitt. Stadiga, 
välgrenande plantor för krukor och lådor.

�-/)-�тфп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F2 ‘Dancer White’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F2 ’Dancer White’ 
Klassisk, omtyckt pelargon med stora, 
kompakta, helvita blomställningar. Bildar 
stadiga, välgrenande plantor med riklig 
blom.

�-/)-�тфш� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Divas Rasp-
berry Ripple’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Divas Raspberry Ripple’ 
Äggskalspelargon. Stora blommor i olika 
rosa nyanser med mörkt ceriseröda prickar, 
�üޕ&�-�*�#�./-$((*-ѵ��4�& /� Ȃ &/!0''�!ť-�
kruka, låda och rabatt.

�-/)-�ртфср� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Horizon Red’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Horizon Red’ 
Storblommande i en klassisk, vacker 
klarröd nyans. Bildar stadiga, välgrenande 
plantor med riklig blom.

�-/)-�тфт� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Pelargon F1 ‘Orange Appeal’ 
 
 

Pelargonium hortorum  
Geraniaceae

Pelargon F1 ’Orange Appeal’ 
Storblommande i en lysande orange nyans, 
ovanlig för pelargoner. Bildar stadiga, 
välgrenande och rikblommande plantor.

�-/)-�тфф� �-$.�фпѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Kaskadpelargon F1 ‘Reach 
Out Pink’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon F1 ’Reach Out Pink’ 
Hängpelargon. Klarrosa blommor i täta 
knippen på grenande rankor upp till 80 cm. 
Blommar oavbrutet under hela sommaren. 
Värmetålig och lättskött verandaklassiker 
för amplar och stora krukor.

�-/)-�ртушп� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  Ettårig
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Kaskadpelargon F1 ‘Reach 
Out White’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon F1 ’Reach Out White’ 
Hängpelargon. Vita, rosaskimrande 
blommor i täta knippen på grenande 
rankor upp till 80 cm. Blommar oavbrutet 
under hela sommaren. Värmetålig och 
lättskött verandaklassiker för amplar och 
stora krukor.

�-/)-�ртушс� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  - cm
  Ettårig
  

 

 

Kaskadpelargon ‘Summer-
time Mixed’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon ’Summertime Mixed’ 
Hängpelargon. Populär färgblandning 
i rosa, röda och vita nyanser. Rikblom-
(�)� Ѷ�#ü)"�)� �+'�)/*-�(4��(ޔ�/ &�$�
amplar och lådor.

�-/)-�ртфчр� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  6 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Kaskadpelargon F1 ‘Tornado 
Lilac Cadix’ 
 
Pelargon Kaskad- 

Pelargonium peltatum  
Geraniaceae

Kaskadpelargon  
F1 ’Tornado Lilac Cadix’ 
Hängpelargon. Ljust lilarosa blommor 
i täta knippen. Naturligt kompakt, 
grenande, hängande och självrensande 
med klargrönt bladverk. Bäst för amplar 
och lådor. Värmetolerant. Blommar 
oavbrutet under hela sommaren.

�-/)-�туш� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-mars
  5-15 dgr
  april-okt
  60 cm
  Ettårig
  

 

 

Femudding F1 ‘Northern 
Lights Lavender’ 
Stjärnklase 
 

Pentas lanceolata  
Rubiaceae

Femudding F1 ’Northern Lights Lavender’ 
�/*-�Ѷ�ť++)����*ޕ)*'&�-�( ��.(ÿ�
stjärnblommor i skinande rosenrosa över 
det mörkgröna, frodiga bladverket. Täta, 
kompakta plantor för krukor, lådor och 
rabattkanter. Kan även odlas inomhus som 
krukväxt året runt.

�-/)-�чхтшх� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  8 pellets
  feb-april
  10-30 dgr
  juli-sep
  50 cm
  Ettårig
  

 

 

Jättepalettblad ‘Velvet 
Nights’ 
Bladnässla 
Palettblad Jätte- 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

�ü// +�' //�'���ҁ� '1 /��$"#/.ҁ�
Blomsternässla. Imponerande stora, 
mörkt sammetsröda blad med ljusblå 
blomspiror under lång tid. Praktfull i stora 
trädgårdskrukor, lådarrangemang och 
samplanteringar.

�-/)-�рпт� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  30 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  45 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Palettblad ‘Chocolate Cov-
ered Cherry’ 
Bladnässla 
 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

Palettblad ’Chocolate Covered Cherry’ 
Körsbärsrosa center kantas av djupt 
mahogny med en tunn, ljusgrön linje 
'ü)"./�0/ѵ��*(+�&/Ѷ�1/(ޔ�ü3/.ü//ѵ��/(ü-&/�
samplanteringsväxt i krukor och rabatter.

�-/)-�рпх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Palettblad ‘Masterblend 
Rainbow’ 
Bladnässla 
 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

Palettblad ’Masterblend Rainbow’ 
Traditionell krukväxt i variationsrik 
�'�)�)$)"ѵ�� &*-�/$1���'��)ޔ�� �(��
kantbårder samt olika bladteckningar. 
Fin utplanteringsväxt i rabatter och lådor. 
Övervintras frostfritt.

�-/)-�рпс� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  75 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  30 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Palettblad ‘Premium Sun 
Watermelon’ 
Bladnässla 
 

Plectranthus scutellarioides  
Lamiaceae

Palettblad ’Premium Sun Watermelon’ 
Stora, kontrastrika blad med vattenmelon-
teckning, rosa i mitten, kantad av varie-
rande vit linje som övergår i grönt längst ut. 
Fin bladväxt med tätt, grenande växtsätt, 
för utplantering i rabatter och lådor. Kan 
även krukodlas inomhus året runt.

�-/)-�рпрпх� �-$.�фсѶфп

Förkultivering

  10 pellets
  feb-april
  10-20 dgr
  aug-sep
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Guava 
 
 

Psidium guajava  
Myrtaceae

Guava 
Exotisk frukt. Små, gula, päronformade, 
C-vitaminrika frukter. Elliptiska, läderartade 
blad med dekorativa nerver. Odlas främst 
som grönväxt i vårt klimat. För varma, 
lugna växtlägen eller växthus. Övervintras 
frostfritt. Kan vid bra förhållanden ge frukt 
tredje året.

�-/)-�урт� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  25 frö
  jan-maj/

aug-dec
  1-3 mån
  maj-juli
  100 cm
  Flerårig
  Zon -
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Dvärggranatäpple ‘Nana’ 
 
 

Punica granatum  
Lythraceae

Dvärggranatäpple ’Nana’ 
Buskväxande, intressant krukväxt som 
får glänsande, röda blommor och senare 
guldröda granatäpplen.

�-/)-�урф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  8 frö
  jan-dec
  1-3 mån
  juni-aug
  50 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Luktreseda ‘Machet’ 
 
Reseda Lukt- 

Reseda odorata  
Resedaceae

Luktreseda ’Machet’ 
Gammal krukväxt med stora, täta, röda, 
1ü'�*ȅ�)� �.+$-*-ѵ��++-ü//�1ü3/.ü//ѵ���)�
stammas upp till små miniträd. Attraherar 
fjärilar, bin och andra pollinerare. För 
krukodling inomhus eller utomhus eller 
friplantering i rabatt.

�-/)-�урч� �-$.�стѶпп

Förkultivering/
Direktsådd

  500 frö
  mars-maj
  5-15 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Törnrosas Kjortel 
Purpurklocka 
 

Rhodochiton atrosanguineum  
Plantaginaceae

Törnrosas Kjortel 
Purpurklocka. Klängväxt för ampel eller 
krukspaljé. Intressant blom med stora, 
purpurlila, kjollika foderblad, i vilka 
blomman kommer. Krukodlas inomhus 
eller utomhus på varmt växtläge.

�-/)-�урш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  10-40 dgr
  juni-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Miniatyrros ‘Angel Rose’ 
Törnrosaträd 
Ros Miniatyr- 

Rosa chinensis minima  
Rosaceae

Miniatyrros ’Angel Rose’ 
Törnrosaträd. Bedårande krukros med röda 
(bilden), rosa och vita, halv- till heldubbla 
smårosor. Placeras med fördel utomhus 
under sommaren.

�-/)-�усп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april
  1-3 mån
  mars-okt
  25 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Prunkfjärilsblomster 
‘Joyride’ 
Fattigmans Orkidé 
Fjärilsblomster Prunk- 

Schizanthus wisetonensis  
Solanaceae

�-0)&!%ü-$'.�'*(./ -�ҁ�*4-$� ҁ�
Traditionell, lättodlad krukväxt. Otrolig 
blomrikedom med orkidélika blommor i 
�"-ü!�(ޔ'�)�)$)"Ѷ�� ޕ� ./��/1ÿ!ü-"�� ѵ��ť-�
krukor och rabatter.

�-/)-�уфф� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  100 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juni-aug
  35 cm
  Ettårig
  

 

 

Nattens Drottning 
 
 

5GNGPKEGTGWU�ITCPFKƔQTWU� 
Cactaceae

Nattens Drottning 
Kaktus. Klättrande växtsätt. Med rätta 
ansedd som den ädlaste bland kaktusar. 
Ett nattligt under varje gång den ca 20 cm 
vida blomman slår ut, otroligt vacker och 
$)/ ).$1/�1�)$'%�*ȅ�)� ѵ

�-/)-�чфф� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  juli-aug
  125 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Trädtomat 
Tamarillo 
Tomat Träd- 

Solanum betaceum  
Solanaceae

Trädtomat 
Tamarillo. Tomatsläkting med stadigt, 
/-ü�'$&/�1ü3/.ü//ѵ��$/�Ѷ��*ȅ�)� ��'*((*-�
*�#�#%ü-/!*-(�� ��'��ѵ��ȅ -��'*(��$'��.�
äggformade, tomatlika, röda, ätliga frukter. 
��)��)��- ޕ�$' / -�#ť"�1$��"4().�((��
förhållanden.

�-/)-�рсх� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-maj/

aug-dec
  15-30 dgr
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Körsbärstomat ‘Venus’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Solanum lycopersicum  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Venus’ 
Mycket tidig med kompakt och stabilt 
upprätt växtsätt för krukor och lådor. Ger 
mängder av små, söta, orange frukter. 
Odlas inomhus, i växthus eller på varmt 
uteläge.

�-/)-�шцфпр� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
  

 

 

Körsbärstomat ‘Vilma’ 
 
Tomat Körsbärs- 

Solanum lycopersicum  
Solanaceae

Körsbärstomat ’Vilma’ 
Kompakt och stabilt upprätt växtsätt för 
krukor och lådor. Mängder av små, röda, 
söta frukter. Odlas inomhus, i växthus eller 
varmt uteläge.

�-/)-�фпп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  40 frö
  feb-april
  5-15 dgr
  juli-okt
  30 cm
  Ettårig
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Aubergin ‘Golden Eggs’ 
Gul Äggplanta 
Äggplanta Gul 

Solanum melongena  
Solanaceae

Aubergin ’Golden Eggs’ 
Gul Äggplanta. Asiatisk grönsaksväxt som 
odlats i årtusenden. Ägglika, vita frukter 
som vid full mognad övergår i gult. Passar 
för krukodling.

�-/)-�ффп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juni-aug
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Miniaubergin F1 ‘Jackpot’ 
Äggplanta 
Aubergin Mini- 

Solanum melongena  
Solanaceae

�$)$�0� -"$)��р�ҁ���&+*/ҁ�
Tidig och kompakt miniaubergin för 
krukodling. Dekorativa syrenlila blommor 
och generöst med sidensvarta frukter på 
ca 60 gram. Används i gratäng, ugnsbakad, 
ratatouille m.m. Fint, stadigt växtsätt för 
krukodling i växthus eller varmt, skyddat 
läge utomhus.

�-/)-�рпуср� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  5 frö
  feb-mars
  10-30 dgr
  juli-okt
  40 cm
  Ettårig
  

 

 

Papegojblomma 
 
Strelitzia 

Strelitzia reginae  
Strelitziaceae

Papegojblomma 
Utsökt växt med stora, stela bladskivor. 
Mycket säreget formade blommor i orange, 
blått och gult med lång hållbarhet. Odlas 
i vårt klimat som dekorativ grönväxt för 
krukor, gärna utomhus på varmt läge under 
sommaren. Övervintras frostfritt.

�-/)-�уцс� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  6 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  maj-aug
  90 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Tacca 
Fladdermusblomma 
 

Tacca chantrieri  
Taccaceae

Tacca 
Fladdermusblomma. En verkligt originell 
växt från Sydostasiens regnskogar. Stora, 
.1�-/�Ѷޕ���� -(0.'$&���'*((*-�( ��
långa spröt. Odlas i vårt klimat mest 
som dekorativ grönväxt för krukor, gärna 
utomhus på varmt läge under sommaren. 
Övervintras frostfritt.

�-/)-�уцч� �-$.�хшѶпп

Förkultivering

  5 frö
  jan-maj
  1-9 mån
  juli-sep
  100 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘African Sunset’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’African Sunset’ 
Slingerväxt med 2-3 cm stora blommor. 
Milda nyanser av laxrosa, aprikos och 
cremegult med mörkt öga på varje planta. 
Flerårig, odlas som ettårig eller övervintras 
inomhus.

�-/)-�чштп� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  10 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘Alba Oculata’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’Alba Oculata’ 
Stora, vita blommor med mörk mitt på 
långa rankor. Slingerväxt som odlas i 
spaljé eller liknande. Odlas som ettårig 
sommarblomma eller övervintrande 
inomhusväxt.

�-/)-�учт� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  15 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘Aurantiaca 
Oculata’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’Aurantiaca Oculata’ 
Stora, orange blommor med mörk mitt 
på långa rankor. Slingerväxt som odlas i 
spaljé eller liknande. Odlas som ettårig 
sommarblomma eller övervintrande 
inomhusväxt.

�-/)-�учс� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Svartöga ‘Aurea’ 
 
 

Thunbergia alata  
Acanthaceae

Svartöga ’Aurea’ 
Stora, milt solskensgula blommor på långa 
rankor med frodigt bladverk. Enstaka 
blommor med svart öga kan förekomma. 
Slingerväxt som odlas i krukor och lådor 
mot spaljé eller liknande. Odlas som ettårig 
sommarblomma eller övervintrande 
inomhusväxt.

�-/)-�чшучп� �-$.�упѶпп

Förkultivering

  20 frö
  feb-april
  10-20 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Väderkvarnspalm 
 
 

Trachycarpus fortunei  
Arecaceae

Väderkvarnspalm 
Stora, solfjäderformade blad. En av få 
palmarter som kan odlas utomhus i 
Skandinavien. Kan även odlas i krukor som 
övervintras frostfritt.

�-/)-�ттш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  10 frö
  jan-dec
  2-18 mån
  april-aug
  150 cm
  Flerårig
  Zon 1(3)
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Fjärilskrasse 
Pilgrimskrasse 
Krasse Fjärils- 

Tropaeolum peregrinum  
Tropaeolaceae

Fjärilskrasse 
Vacker slingerväxt med mängder av 
guldgula, fransade blommor. Odlas 
inomhus i kruka eller utomhus i lådor, 
friplanterad mot spaljé, staket, pergola 
eller liknande.

�-/)-�фпш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering/
Direktsådd

  20 frö
  april-juni
  5-15 dgr
  juli-sep
  200 cm
  Ettårig
  

 

 

Trådpalm 
 
 

9CUJKPIVQPKC�ƓNKHGTC� 
Arecaceae

Trådpalm 
Stora, solfjäderlika bladskivor med 
dekorativa bladtrådar. Dekorativ grönväxt 
för krukodling. Placeras med fördel 
utomhus under sommaren.

�-/)-�тсш� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-dec
  2-18 mån
  feb-april
  150 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Japansk Zelkova 
 
Zelkova Japansk 

Zelkova serrata  
Ulmaceae

��+�).&�� '&*1��
�/ÿ/'$"/�/-ü��( �ޔ�)�Ѷ�.ÿ"/�)��� Ѷ�
äggrunda, grönbronserade blad. Skarpröd 
höstfärg. Blommar med små, gröna 
klasblommor. Klassisk bonsaiart.

�-/)-�усфп� �-$.�тсѶпп

Förkultivering

  25 frö
  feb-april/

okt-nov
  1-3 mån
  april-maj
  500 cm
  Flerårig
  Zon 1-3

 

 

Kaktusmix 
 
 

Kaktusmix  
Cactaceae

Kaktusmix 
�'�)��� Ѷ� 3&'0.$1���-/ -Ѷ�� ޕ� ./��
blommande.

�-/)-�сфр� �-$.�стѶпп

Förkultivering

  15 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  juni-aug
  10-40 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Suckulenter 
 
 

Suckulenter  
Aizoaceae/Cactaceae

Suckulenter 
Blandade arter. Fröblandning av ovanliga 
! /�'��.1ü3/ -ѵ���./ -$�Ҋ�-/ -Ѷ�	�2*-/$�Ҋ
arter, Kalanchoearter, Sempervivum 
җ��&'ť&�-/ -ҘѶ�( �ޕ� -�ѵ

�-/)-�шсф� �-$.�ууѶфп

Förkultivering

  25 frö
  jan-dec
  1-6 mån
  mars-okt
  5-20 cm
  Flerårig
  Zon -

 

 

Ekologisk Odlingskruka 12 cm rund 
Planteringskruka för sådd av större fröer 
samt vidare odling av plantor i alla miljöer, 
inomhus, utomhus eller i växthus. 
Storlek: 12 cm i diameter. Höjd: 9 cm. 

�-/)-�фптчт�5-pack� �-$.�тшѶпп

Ekologisk Odlingskruka 9 cm fyrkantig
Högre krukor som används för växter som 
snabbt utvecklar djupare rotsystem som 
t.ex. luktärtor, chili, gurka och tomater 
samt för höst- eller vårsådd av perenner.  
Storlek: 9x9 cm. Höjd: 10 cm. 

�-/)-�фптчр�5-pack� �-$.�тфѶпп

Ekologisk Odlingskruka 9 cm rund
Används för uppdrivning av snabb växande 
ettåriga växter eller sticklingar i alla 
 miljöer, inomhus, utomhus eller i växthus.  
Storlek: 9 cm i diameter. Höjd: 7 cm. 

�-/)-�фптчс�5-pack� �-$.�тфѶпп

5G�ƔGT�UOCTVC�
odlingstillbehör  

på sid 301
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Odlings-
tillbehör
Med rätt utrustning ökar förutsättningarna att lyckas 
( ���$)�!-ť.ÿ���*�#�*�'$)"ѵ På Impecta Fröhandel väljer 
vi ut funktionella och hållbara produkter som gör odlingen 
enklare, roligare och vackrare. Beprövade och miljövänliga 
odlings tillbehör för den medvetna odlaren.
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Växtbelysning LED 23 W
�) -"$.)ÿ'�ст�����Ҋ-�(+�( �����+/ -�.*(��).'0/.�/$''�стп��ѵ�
Kan kopplas ihop med ytterligare två LED No.2 (art.nr 55824). 
Passar vid förodling och som extrabelysning vid odling inom-
hus. Längd 85 cm. Belyser en yta på ca 100 x 30 cm på 10 cm 
höjd ovanför odlingsbädden. Brinntid ca 35 000 timmar.  

Artnr 55823 �ü3/� '4.)$)"�����*ѵр�ст��� �-$.�цшшѶпп
Artnr 55824 �ü3/� '4.)$)"�����*ѵс�ст���� �-$.�уушѶпп 

Växtbelysning LED 15 W 
�) -"$.)ÿ'�рф�����Ҋ-�(+�( �����+/ -�.*(��).'0/.�/$''�стп��ѵ�
Kan kopplas ihop med ytterligare två LED No.2 (55821). Passar 
vid förodling och som extrabelysning vid odling inomhus. 
Längd 60 cm. Belyser en yta på ca 75 x 30 cm på 10 cm  
höjd ovanför odlingsbädden. Brinntid ca 35 000 timmar.  

�-/)-�ффчсп��ü3/� '4.)$)"�����*ѵр�рф���� �-$.�хшшѶпп�
Artnr 55821 �ü3/� '4.)$)"�����*ѵс�рф��� �-$.�тсшѶпп� 
�-/)-�фхрпр�Hängare med sugkoppar� �-$.�рпшѶпп

Växtbelysning

Växtbelysning LED Small 15 W 
Energisnål LED-ramp för mindre utrymmen med adapter som 
ansluts till 230 V. Passar vid förodling och som extraljus vid 
odling inomhus. Längd 39 cm. Brinntid ca 35 000 timmar.

�-/)-�ффчсф� �-$.�усшѶпп

Förlängningssladd 1 m
��)��)1ü)��.�/$''.�((�).�( �����рф���*�#����ст��ѵ�
Utmärkt vid odling på en större yta eller på olika nivåer,  
t.ex. på olika hyllplan.

�-/)-�ффчсс� �-$.�фшѶпп

LED-belysning
Den energismarta LED-belysningen har blivit mycket  populär vid inomhusodling. LED-lamporna 
har lång livslängd och använder sig av våglängder som är anpassade för att stimulera växternas 
!*/*.4)/ .�*�#�&'*-*!4''�$'�)$)"ѵ�� ��#%ü'+���$3 ޕ�1'���-(�/0- -�&*)� )/- -�.�'%0. /� Ȃ &/$1/�
(*/�1ü3/ -)�ѵ��ÿ�.ÿ�.ü//�!ÿ-�1$� //�0/(ü-&/�- .0'/�/�/-*/.�'ÿ"� Ȃ &/ѵ
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Sunlite Växtlampa 7 W LED
Lättplacerad växtbelysning som förser krukväxterna med 
 välbehövligt ljus under den mörka årstiden eller vid placering 
där solljuset inte räcker till. Lampskärm i vit- eller grålackerad 
plåt. Höj- och sänkbart teleskopstativ som placeras direkt i 
 krukan. Sunlite avger ett behagligt, vitt ljus med våglängder 
som stimulerar fotosyntes och klorofyllbildning för att dina växter 
ska må bra under hela inomhussäsongen. Höjd: 30–100 cm.  
Brinntid ca 25 000 timmar.

�-/)-�ффцпр�Vit� �-$.�тшшѶпп
�-/)-�ффцпс�Grå� �-$.�тшшѶпп �-/)-�ффцпс�

Sunlite miniHERB 10 W LED
Växtbelysning med örtkruka främst avsedd för korttidsodling 
av snabbväxande örtkryddor och mikrogrönt, såväl egen-
odlade som köpta. Krukan rymmer upp till 4 småkrukor. 
�ü3/�'�(+�)��0)'$/ �рп���#�-�#ť%Ҋ�*�#�.ü)&��-/�/ ' .&*+./�/$1�
och passar även för krukväxter med extra ljusbehov som t.ex. 
orkidéer. Krukans storlek 23 cm i diameter. Höjd: 30–100 cm. 
Brinntid ca 25 000 timmar.

�-/)-�ффурц� �-$.�хцшѶпп

Växtbelysning Quattro 35 W LED 
Quattro växtarmatur lämpar sig för växthus och lite större odlings-
ytor. En inbyggd brytare gör att man kan växla mellan blå och 
röda våglängder eller köra båda samtidigt. De röda  våglängderna 
används vid för odling vilket ökar tillväxten  markant och stimulerar 
blomning. De blå våglängderna  används för uppdragning av 
plantor med lite mildare ljus, eller för övervintring av växter i ett 
kallt utrymme. Armaturlängd 60 cm. Täcker en yta på ca 1 m2 vid 
förodling och 2 m2 vid övervintring. Armaturen har en inbyggd 
drivenhet och 2 meter kabel med en vanlig stickpropp för 230 V 
uttag. Justerbar upphängningsanordning medföljer.

�-/)-�ффупх�� �-$.�ршшпѶпп
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Växtbelysning

Växtbelysning för inomhusbruk eller växthus. Armaturen har 
en inbyggd drivenhet och 3 meter kabel med vanlig  stickpropp 
för 230 V uttag. För sådd och uppdrivning av plantor, som ljus-
tillskott under uppdrivning eller för  inomhusodling där solljus 
saknas helt eller delvis. En steglös  dimmer gör att du kan ställa 
in exakt hur mycket ljus du behöver. Lyser upp en yta av ca 7 m2. 
Kedjor för upphängning medföljer. Brinntid ca 50 000 timmar. 
30,4x17x16 cm.

�-/)-�ффупц�� �-$.�цчшшѶпп

Växtarmatur COB250  
240 W LED

�-*2'$"#/��0*�&�)��)1ü)��.�!ť-�0++�-$1)$)"��1�+'�)/*-�
eller som ljustillskott för grönbladiga växter under den 
mörka årstiden. Armaturen är dimbar och utvecklad med 
fullspektrumljus, dvs. vitt LED-ljus med betoning på blå och 
röda våglängder som är anpassade för växternas fotosyntes. 
�-*2'$"#/��0*�' 1 - -�.�( �� //� )& '/�./�/$1�.*(�0)� -'ü//�-�
placering och  upphängning. Armaturens höjd över odlingen 
justeras enkelt med de medföljande kedjorna. Armaturlängd 
60 cm. Dimensioner stativ: 52,5x30x52,5 cm

�-/)-�ффурп�� �-$.�ррушѶпп

Growlight Duo 20 W LED  
med stativ

Växtarmatur Saga
�ü3/�-(�/0-�!ť-�х���*�#�рч������1ü3/'�(+*-ѵ�� ))���-(�/0-�
ü-�.+ �$ ''/�0/1 �&'���!ť-���Ҋ'�(+*-ѵ�� ..��&-ü1 -�"*��'0ȅҊ
cirkulation för att bibehålla lång livslängd. LED-lampor avger 
lite värme, men det är viktigt att värmen kan transporteras 
bort för att uppnå bra kylning. Lampskärm i vit-, svart- eller 
rostbrunlackerad plåt med 4 m kabel, strömbrytare, kabelfäste, 
upphängningskrok, E27 fattning och stickpropp. Växtlampa 
köps separat, se motstående sida. Mått: 18 cm i diameter.  
Höjd: 22 cm. Spänning: 230 V, 50Hz

�-/)-�ффчпр�Vit� �-$.�тшшѶпп
�-/)-�ффчпс�Svart� �-$.�тшшѶпп
�-/)-�ффчпт�Rost� �-$.�тшшѶпп
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Växtlampa Standard 6 W
Standardlampa med behagligt, varmvitt ljus, lämpligt för belysning av växter 
$�# (( /�.ÿ1ü'�.*(�*Ȃ )/'$"��($'%ť -ѵ���/(ü-&/�/-$1. 'Ҋ�*�#�0)� -#ÿ''.'%0.�
för växter där dagsljuset inte räcker till eller behöver förstärkas. Ljuset är 
uppbyggt kring våglängdsteknik, som matchar fotosyntesens mottagnings-
område. Ger ett behagligt ljus som även växterna trivs bra i. Fungerar utmärkt 
för övervintring av rumsväxter. LED-lampa med E27-sockel.  Brinntid  
ca 50 000 timmar. Passar i armatur Saga. Ljuset täcker en diameter om ca 26 cm.

�-/)-�ффуср� �-$.�тшшѶпп

Smart Eco Timer
En Bluetooth®-baserad smart timer, som används för att styra till- och 
frånslag av anslutna elektriska apparater. Den är idealisk för att t.ex. 
 kontrollera växtbelysning enligt ett för programmerat ljusschema. 
 Dessutom kan den användas för att övervaka energiförbrukningen hos 
den anslutna  apparaten. För att ändra inställningarna och övervaka 
 statusen för smart eco-timern används en smartphone eller surfplatta.

�-/)-�ффшпп� �-$.�тцшѶпп

Växtlampa Odla 18 W
Växtlampan har ett optimerat ljus för odling och uppdrivning av plantor 
(fullspektrumljus). Den har optimerade våglängder som stimulerar foto-
syntes och klorofyllbildning. Används för uppdrivning av plantor, som ljus-
tillskott under den mörka årstiden, blomningskontroll, eller inomhus där 
solljuset inte räcker till. Färgtemperaturen är varmröd, med en blandning 
av blå, röda och vita våglängder. Mycket lämplig vid uppdrivning av plantor 
under försäsongen. LED-lampa med E27-sockel. Brinntid ca 30 000 timmar. 
Passar i armatur Saga. Ljuset täcker en diameter av upp till 60 cm.

�-/)-�ффурш� �-$.�хчшѶпп

Växtlampa Vinter 18 W
Växtlampa med blå och vita våglängder som avger ett kallvitt/blått ljus 
vilket passar bäst till övervintring när växterna ska gå ned i vila. Lampan är 
avsedd och optimerad för övervintring av blommande växter och medel-
havsväxter i låg temperatur, såsom pelargoner, fuchsior, olivträd, citrus, 
�*0"�$)1$'' �Ѷޔ�&*)Ѷ�(ѵޕѵ�.*(�.&��ť1 -1$)/-�.�'%0./�*�#�.1�'/ѵ��(+�)�+�..�-�
även vid förodling inomhus. LED-lampa med E27-sockel. Brinntid ca 50 000 
timmar. Passar i armatur Saga. Ljuset täcker en diameter av upp till 140 cm.

�-/)-�ффусс� �-$.�хчшѶпп
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NYHET 

Odla hydroponiskt med Harvy
�1*-+�''$�1- ޕ�/''��+ÿ�� )�)4��*�'$)"./- )� )ѵ�	4�-*+*)$.&�*�'$)"�$)) �ü-��//��0�*�'�-�$)*(-
hus utan jord. I stället hämtar plantorna näring ur en vattenbaserad näringslösning. Perfekt för 
dig som vill ha tillgång till färska kryddor och bladgrönt året om men som har ont om plats 
eller vill undvika jord inomhus. Harvy startpaket innehåller allt du behöver för att snabbt 
komma i gång med din hydroponiska odling.

Startpaket Hydroponisk odling Harvy 6 vit
Startpaket för hydroponisk odling. Vit låda med vitt lock  
för 6 plantor + 6 försådda pluggar (3x sallat, 3x basilika)  
+ 6 pluggkorgar + 250 ml specialnäring. Komplettera med 
�ü3/�� '4.)$)"����ст���җффчстҘ�1$��*�'$)"�0)� -�� )�(ť-&��
årstiden. Tillverkad i Sverige. 79,5x16x15 cm. 

�-/)-�фпупс�� �-$.�фчшѶпп

Startpaket Hydroponisk odling Harvy 3 vit
Litet startpaket för hydroponisk odling. Vit låda med vitt lock  
för 3 plantor + 6 försådda odlingspluggar (3x sallat, 3x basilika) 
+ 3 pluggkorgar + 250 ml specialnäring. Komplettera med 
��ü3/� '4.)$)"�����(�''�рф���җффчсфҘ�1$��*�'$)"�0)� -�� )�
mörka årstiden. Tillverkad i Sverige. 39x15x14 cm. 

�-/)-�фпупр�� �-$.�усшѶпп

�*/*ǻ���-&0.���)$ '..*)Ǻ�� '.*)���-� )

Hydroponisk odling
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Pluggkorg hydroponisk odling
�&.$(*+*-� )�#4��0&/�/$''�Ҋ+-*''ޔ ��*�'$)".'ÿ��)�	�-14ѵ� 
Pluggkorgarna används som hållare för odlings pluggarna.  
��)�ÿ/ -�)1ü)���- ޕ���1$.�*�'$)"./$''!ü'' )ѵ�хҊ+��&ѵ

�-/)-�фпупф�� �-$.�сшѶпп

	4�-*+*)$.&�)ü-$)"�сфп�('
Växtnäring, specialanpassad för hydroponisk odling, dvs. odling 
$�1�// )ѵ�� #ü)�$"ޕ��.&��( ��+-�&/$.&�.&�'��$�&*-& )�.*(�"ť-�
)ü-$)" )�'ü//��//��*. -�ѵ��ü�*��- ޕ�''$/�- &�)*�."($'"ÿ("�-ѵ��&�&��
�ޕ.&�)�1ü'�!ť- �1�-% ��*. -$)"ѵ�сфп�('ѵ�����уҊпѶцҊтѵ

�-/)-�фпупх�� �-$.�фшѶпп

Hydroponisk odlingsplugg 
х�!ť-.ÿ����*�'$)".+'0""�-Ѷ��1�&*(+*./ -���ޔ.*&*&�- -� 
och torv samt lite näring. Passar för hydroponisk odling,  
dvs. odling i vatten.

�-/)-�фпурр�Basilika ’Emily’ + ’Balkon Star’� �-$.�фшѶпп
�-/)-�фпурс�Sallat ’Lollo Rossa’ + ’Cerbiatta’� �-$.�фшѶпп
�-/)-�фпурт�Pak Choi F1 ’Summer Breeze’� �-$.�фшѶпп
�-/)-�фпуру�Persilja ’Gigante d’Italia’� �-$.�фшѶпп�
�-/)-�фпурф�Koriander ’Marino’� �-$.�фшѶпп

Hydroponisk odlingsplugg utan frö
6 odlingspluggar för hydroponisk odling. Av komposterbar 
�ޔ.*&*& -�*�#�/*-1�.�(/�'$/ �)ü-$)"ѵ��$''.ü//� " /�!-ťѵ

�-/)-�фпусп�� �-$.�тшѶпп
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Inomhusdrivbänk 
Praktisk och snygg  drivbänk för inomhus bruk. Höj- och  sänkbar 
belysning ger möjlighet till mycket goda ljus egenskaper vid 
all typ av odling. Brinntid ca 10 000 timmar. Levereras med 4 
högkvalitativa odlingstråg samt plattform med kapillär matta för 
auto matisk bevattning i upp till 14 dagar. Max odlingshöjd 38 cm. 
с3су�2�//�'4.-ť-�хупп�ѵ��/*-' &ѷ�хс3уп3уф��(ѵ��// -�- ���хц��(ѵ�

�-/)-�фпсчц�Svart� �-$.�рпшшѶпп
�-/)-�фпсчф�Vit� �-$.�рпшшѶпп

�-/)-�ффшп�� . -1'4.-ť-�су��� 
Passar till 5565S/5580 samt 50285/50287� �-$.�цшѶпп

Inomhusdrivbänk mini 
En mindre variant av vår  populära inomhusdrivbänk. Utrustad 
( �� //�#ť"� Ȃ &/$1/�рр�2�//.�'4.-ť-�( ��0++�/$''�рп�ппп�/$((�-�
brinntid. Förbrukar  ca 20 % mindre el än ett standardlysrör. 
Levereras med 4 hög kvalitativa odlingstråg samt plattform med 
kapillär matta för automatisk bevattning i upp till 14 dagar.  
��3�*�'$)".#ť%��тч��(ѵ�р3рр�2�//�'4.-ť-�хупп�ѵ� 
Storlek: 50x20x45 cm. Ytterbredd 55 cm.

�-/)-�фпсшп�Svart� �-$.�хушѶпп
�-/)-�фпсшр�Vit� �-$.�хушѶпп

�-/)-�фпсшт�� . -1'4.-ť-�рр�� 
Passar till 50290/50291� �-$.�чшѶпп

�-/)-�фпсчц�

�-/)-�фпсчф �-/)-�фпсшп� �-/)-�фпсшр�

Praktisk inomhusdrivbänk med automatisk bevattning. 
Utmärkt för uppdrivning av plantor från frö eller odling av 
exempelvis kryddor och sallat året runt.

Kryddträdgård i köket

Växtbelysning

Kapillärmatta till Inomhusdrivbänk 
Utbytesmatta till Inomhusdrivbänk svart (50287) och Inom-
husdrivbänk vit (50285). Går även utmärkt att klippa till så den  
passar till Inomhusdrivbänk mini svart (50290) och Inomhus-
drivbänk mini vit (50291). Storlek: 64,5x36,5 cm

�-/)-�фпсчх� � �-$.�тшѶпп

NYHET Tråg med hål till Inomhusdrivbänk
Odlingstråg anpassade för Inomhusdrivbänk. Hål i botten för 
uppsugning av vatten underifrån. 

�-/)-�фпсцх�Passar till 50290/50291 17x10x5 cm� �-$.�сшѶпп
�-/)-�фпсцц�Passar till 50285/50287 37x13,5x6 cm� �-$.�тшѶпп
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Ställning till växtbelysning
Stabil och praktisk ställning för 
 växtbelysningen. Lysröret hängs upp 
i krokar på reglerbara kedjor. Höj 
�� '4.)$)" )� ȅ -#�)��.*(�+'�)/*-)��
växer. Stället är enkelt att fälla ut och 
kan vikas ihop då det inte används.  
Dimensioner: 39x33x45 cm

�-/)-�фхрп�� �-$.�ршшѶпп

�ü-( (�//��стп��
Undervärmen  hjälper dina fröer att gro 
bättre i de fall en högre temperatur än 
rumstemperatur behövs. Stimulerar  
rottillväxten. Värmer jorden till cirka  
25 grader. Använd till miniväxthus, tråg 
 eller krukor med fat som ställs direkt på 
värmemattan. Storlek: 53x22 cm

�-/)-�ффхп�� �-$.�тчшѶпп

Växtbelysning
Armatur med fullfärgslysrör som är 
 idealisk för att få små plantor att gro. 
Lysröret gör det möjligt att så tidigt på 
året eller i ljusfattiga miljöer. Använd 
12–16 timmar per dygn för bästa  resultat. 
су�2�//ѵ�ü)"��фч��(ѵ

�-(�/0-�*�#�'4.-ť-�су��
�-/)-�ффчп  �-$.�ушшѶпп

� . -1'4.-ť-�су��ѵ���..�-�/$''� 
5565S/5580 samt 50285/50287
�-/)-�ффшп �-$.�цшѶпп

Värme- och belysnings- 
system som gör att du kan  
förodla redan tidigt på året.  
Det bästa sättet att ge dina  
plantor en perfekt start,  
oavsett tillgången till dagsljus.  
I paketet ingår växtbelysning (5580),  
värmematta (5560) och ställning (5610).

�-/)-�ффхф�� �-$.�шушѶпп

Ljus- och  
värmepaket



310  |  Odlingstillbehör

Trycksatt  
bevattningssystem
Automatiskt bevattningssystem som kopplas direkt till trycksatt vatten.  
Automatisk  bevattning sparar vatten, ger långsam bevattning och sparar tid.  
�ü()�- �� 1��)ޔ�0/*(.. ��- "�"($(//- �*�#�!-$.&�- �+'�)/*-ѵ��

Bevattning

TRYCKSATT  
BEVATTNINGSSYSTEM 

STARTPAKET 

790:-
������фцпус

Bevattningssystem Trycksatt Startpaket 4 Kombo
��.+�& /�.*(�$)) #ÿ'' -ޕ� -��*'$&��� 1�//)$)".-
munstycken som passar till olika odlingar. För exakt 
innehållsförteckning se impecta.se

�-/)-�фцпус� ��-$.�цшпѶпп
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Bevattningstimer
Timer till ditt trycksatta bevattnings-
system. Vattna från 1 till 9 gånger per 
dag med individuell bevattningstid 
för varje program. Du kan ställa in upp 
till 16 olika program. Bestäm själv när 
vattningen ska börja och sluta. Du kan 
även välja vilka veckodagar du vill 
vattna. Timern kopplas in genom att 
skruvas fast direkt på vattenutkastaren 
(trädgårdskran). Vissa trädgårdskranar 
har 1/2" koppling och då behöver en 
( ''�)&*++'$)"�$)!ť-.&�Ȃ�.ѵ�

�-/)-�фцпфс� �-$.�хшшѶпп

/GT�KPHQTOCVKQP��CNNC�VKNNDGJȤT�QEJ�TGUGTXFGNCT�VKNN�DGXCVVPKPIUU[UVGOGP�JKVVCT�FW�RȔ�KORGEVC�UG

Gödselinjektor
Näringsblandare för bevattnings-
system. Inklusive 3/4 DN16 koppling. 
Används för automatisk och steglöst 
%0./ -��-�/$''!ť-. '��1�'ü//4ޕ�/�)� �"ť�. '�
till ditt trycksatta bevattningssystem. 
Späd ut din näringslösning till lämplig 
näringshalt.

�-/)-�фцпфш� �-$.�ршшѶпп

Bevattningssystem 2 Droppspjut Trycksatt
Automatiskt bevattningssystem som kopplas direkt till trycksatt vatten. Ger jämn 
bevattning och sparar både vatten och tid. Jämn bevattning ger friskare plantor. 
��& / /�$)) #ÿ'' -�!ť-(*)/ -�� ��-*++.+%0/Ѷ�$)&'ѵޕ�ť� .- "' -����-*++&)�++�( ��
stopp (vattnet rinner inte ur ledningen och alla spjuten startar samtidigt). Mycket bra 
i krukor och växthusbäddar, särskilt för plantor som föredrar bevattning på  rötterna 
som t.ex. tomat, chili och ampelväxter. 

�-/)-�фцпур� �-$.�цшпѶпп

TRYCKSATT  
BEVATTNINGSSYSTEM 

�����������

790:-
������фцпур
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Soldrivet  
bevattningssystem
Praktiskt och miljövänligt bevattningssystem som tar hand om dina växter även när du är 
bortrest. Ingen elektricitet eller anslutning till vattenledning behövs. Systemet använder 
sig enbart av solenergi och vatten ur behållare. På så sätt elimineras risker med vatten-
ledningar och elkopplingar. 

5OCTV��VT[II�
och miljövänlig

bevattning

Perfekt till såväl krukor och amplar som till köksträdgården eller växthuset.  
Modell C12 klarar av att vattna upp till 12 stycken 20 liters-krukor (t.ex. stora tomat-
plantor) eller 24 stycken 10-liters krukor (t.ex. chilipeppar). Modell C24 ger dubbelt 
.ÿ�(4�& /��1�// )ѵ���+��$/ / )�&�)�1�-$ -��)ÿ"*/�� -* )� �+ÿ�%*-� ).�� .&�Ȃ )# /ѵ�
Sol cellerna startar pumpen var tredje timme och bevattningen pågår till dess att 
batteriet laddat ur. Ju mer sol, desto mer energi till solcellerna och därmed mer 
vatten till dina växter. Fungerar även i mulet väder. 

Bevattning
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Utbyggnadspaket droppslang 
12 meter. Droppslang för användning 
tillsammans med de droppmunstycken 
som ingår till C12 och C24. Anslut upp till 
en meter slang till varje droppmunstycke 
för att fördela vattnet över en större yta i 
rabatten eller i en större kruka/blomlåda. 
Det går även att använda 2-meters-
längder om man kopplar ett droppmun-
stycke i varje ände. Innehåll: 12 meter 
dropp slang, 12 st slangstopp, 2 st skarv-
anslutningar och 12 st slanghållare.

�-/)-�фцппч� �-$.�сушѶпп

Utbyggnadspaket bevattningsslang
25 meter. Smart bevattningsslang till C12 
och C24. Lägg slangen i odlingsbädden 
och bevattning sker sedan med jämnt 
�' #�-  �ť1�ťޕ�'ü)"� )ѵ��//�+'�)/�0)� --
'�"�" -�( ./� Ȃ &/$1��1�//)$)"ѵ�
)) #ÿ''ѷ�
25 meter slang, 2 st anslutningar, 2 st 
kopplingar, 2 längder anslutningsslang,  
2 st o-ringar, 2 st buntband, 6 st slang-
hållare.

�-/)-�фцппц� �-$.�хршѶпп

C12 C24

/GT�KPHQTOCVKQP��CNNC�VKNNDGJȤT�QEJ�TGUGTXFGNCT�VKNN�DGXCVVPKPIUU[UVGOGP�JKVVCT�FW�RȔ�KORGEVC�UG
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Gröna friska växter
�"(ÿ)�.((ޔ�/ ��.(�-/��.ü//��//�'ť.��� 1�//)$)" )��1��$)��1ü3/ -�*�#�*�'$)"�-Ѷ�1�- �.$"�� /�ü-�
i kruka, låda, rabatt eller på friland. Vattna manuellt med en snygg och ergonomisk vatten-
kanna, underbevattna med bricka och kapillärmatta eller ta det hela vägen och automatisera 
med droppbevattning.

Bevattning

Droppbevattning
Enkelt och lättskött system för 
automatisk bevattning av upp till sex 
plantor i växthuset, på terrassen eller 
balkongen. Paketet innehåller en 10 
liters vattenbehållare som ska hängas 
i högre nivå än bevattningspunkterna. 
5 meter slang och 6 st ställbara 
bevattningsmunstycken.

�-/)-�фцптп� �-$.�ршшѶпп

�0./ -��-��-*++� 1�//)$)"� 
!ť-�+ /ޕ�.&��уҊ+��&
Justerbar droppbevattning för  
�ޕ�/ +.&�ѵ��-�&/$.&/�#%ü'+( � '�.*(�
vattnar dina växter när du åker bort. 
�*)/ -�.�+ÿ�1��ޕ/ +��''4!( //.&��*�#�
sticks ned i jorden. Justeras enkelt till 
ť).&�/�1�� ѵ�ťޕ( // 1 - -�.�$�уҊ+��&ѵ

�-/)-�фцптф�� �-$.�цшѶпп

�-/)-�фцптф�

�-/)-�фцптп�
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Underbevattningsmatta
Matta med extrem uppsugningsförmåga, skall inte förväxlas 
med andra enklare mattor på marknaden. Håller  fuktighet 
i upp till tre veckor. Använd den till dina krukväxter när du  
åker på semester, i växthuset eller till dina småplantor  
innan utplantering.  Mattan är 100 %  biologiskt ned bryt bar.  
Förpackningen innehåller 1 st matta 56x40 cm. 
 Vattenuppsugningsförmåga ca 4 liter.

�-/)-�фрсп�� �-$.�чшѶпп

Vattenkristaller
Vattenkristaller blandas i jorden och ger väsentligt snabbare 
och förbättrad uppsugningsförmåga vid vattning. Detta 
innebär att tiden mellan vattningarna kan förlängas väsentligt. 
Risken för  uttorkning minskar och plantorna får en bättre 
växtmiljö. Förpackningen räcker till 50 liter jord.

�-/)-�фртп�� �-$.�хшѶпп

��+$''ü-(�//��с�(�3�хп��( 
Kapillärmatta för under bevattning av 
växter. Lämplig för användning i exem-
pelvis underbevattnings brickor. Mycket 
stor uppsugningsförmåga och behåller 
 fukten länge utan att det bildas påväxt. 
Storlek: 2 m x 60 cm

�-/)-�фрспф�� �-$.�рршѶпп

Bevattningstråg med kapillärmatta
Enkelt bevattningstråg med kapillär-
matta som förser dina växter med vatten 
genom botten av krukorna. Tråget är 
tillverkat av återvunnet plastmaterial 
och klarar ca 2,25 liter vatten, vilket 
gör att plantorna klarar sig även när 
du reser bort en tid. Placeras på plant 
underlag. En kapillärmatta medföljer. 
Storlek: 55x31x3 cm

�-/)-�фпсчу�� �-$.�цшѶпп

Bevattningsbricka XL
Stadig bevattnings- och arbetsbricka. 
Används med fördel tillsammans  
med kapillärmatta. Tillverkad av  
form sprutad återvunnen plast av  
hög kvalitet som håller för många  
års användning. Brickan är lätt att 
rengöra och tål  maskindisk.  
Storlek: 58x40,5x7 cm

�-/)-�фпсцп�� �-$.�шшѶпп
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Bevattning

Vattenkanna Oase 
Vattenkanna i klassisk design för 
inom- och utomhusbruk.  Ergonomiskt 
utformad med grepp vänligt handtag. 
Tillverkad i återvunnen plast.  
Storlek: 1,5 liter

�-/)-�фспчт�Antikblå� �-$.�рршѶпп
�-/)-�фспчу�Silkesgrå� �-$.�рршѶпп

�-/)-�фспчу��-/)-�фспчт�

Blomspruta Oase
Praktisk blomspruta i klassisk design 
för inom- och utomhusbruk. Justerbart 
duschmunstycke i mässing för extra 
hållbarhet. Tillverkad i återvunnen 
plast. Storlek: 1 liter

Artnr 52112 Antikblå� �-$.�чшѶпп
Artnr 52113 Silkesgrå� �-$.�чшѶпп

Artnr 52113Artnr 52112

Vattenkannor och  
självbevattnande krukor
�/$'!0''��1�// )&�))*-�*�#��'*(.+-0/*-�( ��#ť"ޔ�)$.#�*�#�'ÿ)"�#ÿ''��-# /ѵ�$&��1��&-��
att se på som funktionella att använda. Justerbara duschmunstycken i mässing ger 
�'*(.+-0/*-)�� //�+ -! &/�1�  ѵ�Komplettera med matchande självbevattnande�ťޕ( //
blomkrukor, med dekorativ  vattenindikator i form av en blomma.

Vattenkanna Handy
Liten och nätt vattenkanna med 
#ť"ޔ�)$.#�*�#�'ÿ)"�#ÿ''��-# /�!-ÿ)�
�)-$&��	�2.�$��)"'�)��.*(�/$''1 -&�/�
vattenkannor sedan 1886. Snygg och 
funktionell. Kannan är utrustad med 
praktiskt tvåhandsgrepp och lång 
pip som jämnar ut vatten trycket. Den 
 avtagbara strilen ger en mjuk och lätt 
dusch. Formpressad i åter vinningsbar 
plast. För inomhusbruk.  
Storlek: 0,7 liter

�-/)-�фспчф�Ankäggsblå �-$.�рфшѶпп
�-/)-�фспчх�Skogsgrön �-$.�рфшѶпп
�-/)-�фспчч�Kornblå �-$.�рфшѶпп
�-/)-�фспчш�Solgul �-$.�рфшѶпп 1NYǪǳ�ȣȝM�ǳ¨Yǹ

HANDY

 159:-
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�'*(.+-0/��*ȅ
Designad högglanspolerad vattenspruta. 
Gummibeklätt grepp och botten  skyddar 
känsliga underlag. Justerbart munstycke 
i mässing av hög kvalitet för perfekt 
�1��- /$'� ѵ��/*-' &ѷ�пѶц�ťޕ( //

�-/)-�фсрпш�Mörkgrå� �-$.�ртшѶпп
�-/)-�фсррп�Vit� �-$.�ртшѶпп

��// )&�))��*ȅ� 
Designad hög glans polerad  
vatten kanna. Gummibeklätt grepp  
och botten skyddar känsliga underlag.  
Extra lång pip för droppfri bevattning. 
Storlek: 1,8 liter 

�-/)-�фспцш�Mörkgrå� �-$.�рцшѶпп�
�-/)-�фспчс�Vit� �-$.�рцшѶпп �-/)-�фспцш�

2ZSǷǺ^țȬJ��
N�R¨XǷNȡL

Självbevattnande kruka
Utmärkt för kryddodling och krukväxter. 
�ü-"1�'�.*(�(�/�#�-�*ȅҊ. -$ )ѵ�

�-/)-�фхррп�Vit� �-$.�рфшѶпп
Artnr 56113 Granitgrå� �-$.�рфшѶпп

Snören till självbevattnande kruka. 
�-/)-�фхрру� �-$.�сфѶпп

Artnr 56114

Artnr 56113�-/)-�фхррп

�-/)-�фсррп

�-/)-�фспчс

�-/)-�фсрпш
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Jord och kompost

Perlit
�-�(./ü''/�0-�10'&�)$.&�./ )ѵ��Ȃ &/$1�!ť-�%*-�!ť-��ü//-$)"ѵ� 
� �'0ȅ$"��&*-) )�#�-�'ÿ"�1$&/�*�#�" -�%*-� )� )�( -� 
lättarbetad struktur samt förbättrar syreupptagningen  
vilket främjar groning och tillväxt både vid frösådd och 
 omskolning. Perlit är ljusgenomsläppligt men skyddar mot 
solen och utjämnar temperaturskillnader, vilket bidrar 
till  jämnare fuktighet samt isolerar mot kyla och är därför 
 utmärkt till täckning av sådd av små och ljusgroende fröer.  
Kan användas ren eller blandas med jord eller torv.  
Ø 0,5-6 mm. Förp. ca 2 liter.

�-/)-�фпшс�� �-$.�тшѶпп

Vermikulit
Vermikulit är ett lermineral som expanderar vid upphettning. 
Vermikulit är poröst och fukthållande och används som jordför-
bättring av planteringsjord i krukor, amplar m.m., vilket gynnar 
rotbildningen genom ökad syresättning. Kan  användas ren eller 
blandad med torv, sand eller jord. Den fukthållande funktionen 
"ť-�1 -($&0'$/��)1ü)���-/��'ѵ�ѵ�1$��./-�1��"($- ޔ$/�!-ť -�.*(�&-ü-
1 -�&4'� #�)�'$)"�!ť-��//�"-*ѵ�� -($&0'$/�ü-�ü1 )�'%0.- ޕ &/ -�)� �
och används främst för täckning vid frösådd men även i krukor, 
�'*('ÿ�*-�(ѵ(ѵ�!ť-��%0'��- /& ޕ -�//. /�/$''�+'�)/*-)��0)� -$!-ÿ)ѵ�
Ø 1-3 mm. Förp. ca 4 liter.

�-/)-�фпшу�� �-$.�хшѶпп

Koll på jorden
Olika fröer har olika behov. Därför är det viktigt att ha koll på jordens egenskaper. Faktorer som  
pH (surhetsgrad), temperatur och fuktighet är avgörande för om fröerna ska gro, växa och trivas. 
	ü-�#$//��- ޕ�0��-�+-�&/$.&��(ü/- �.&�+�.*(�#%ü'+ -��$"��//�'4�&�.�( ��.ÿ�� )ѵ

pH-test för jord
Testa jordens surhetsgrad innan  
du sår. Varje förpackning innehåller  
2 st engångstest. pH 5-8. 

�-/)-�фцшсс���������������������-$.�фшѶпп
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Såtermometer
En liten termometer som är idealisk för användning vid sådd  
av fröer. Använd i sålådor, krukor och dyl. Mäter 0-50 °C. 

�-/)-�фцшпп� � �-$.�фшѶпп

Fuktighetsmätare för jord
Lätt att använda, inget batteri behövs. Mäter jordens 
 fuktighetsnivå från torr till våt. Observera att instrumentet 
 fungerar genom att mäta en kemisk  reaktion mellan jord och 
vatten.  Mätaren fungerar alltså endast korrekt i jord, inte t.ex. 
i enbart vätska. 

�-/)-�фцшсп� � �-$.�шшѶпп

pH-mätare för jord
Lätt att använda, inget batteri behövs. Mäter jordens  
surhetsgrad. pH 3-10.

�-/)-�фцшрч� �-$.�рушѶпп

�*-�/ -(*( / -�
Hjälper dig att kontrollera temperaturen i jorden inför frö-
sådden. Detta är särskilt viktigt vid direktsådd av t.ex. baljväxter 
och gurkväxter som inte får sås i för kall jord. Mäter -9 till +90 °C. 
Observera att  instrumentet fungerar genom att mäta en kemisk 
reaktion mellan jord och vatten. Mätaren fungerar alltså endast 
korrekt i jord, inte t.ex. i enbart vätska. 

�-/)-�фцшхр� �-$.�ртшѶпп
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Såll 2-i-1
Praktiskt såll med två galler som går 
�//��4/��0/�� -* )� �+ÿ�#0-ޔ�)&*-)$"�
jord man vill sålla. 6 respektive 12 mm 
hålstorlek. Storlek: 36x31x12,6 cm

�-/)-�фптсп� �-$.�ртшѶпп

Trädgårdssäck 144 L
Praktisk allroundsäck för hem, träd gård 
och balkong. Lämplig för träd gårds-
avfall, trädgårdsförvaring m.m. Stark 
och tålig polyetylen med stadiga, vävda 
handtag. UV-skydd för längre hållbar-
het. Avtorkbar. Storlek: 56x56x46 cm. 
Volym 144 liter.

�-/)-�фрутр�� �-$.�рршѶпп

Stor Trädgårdssäck
Den optimala säcken för uppsamling  
av ogräs, kvistar, grenar, löv, trädgårds-
avfall och gräsklipp. Tunnband gör 
att säcken håller sig uppe och öppen 
av sig själv för lättare fyllning. Stark 
polyetylenväv med starka vävhandtag. 
�$++#�)�/�"�!ť-�'ü//�- �'4ȅ�*�#�/ť(-
ning. Fullt UV-skydd för längre livslängd. 
Avtorkbar. Höjd 76 cm och diameter  
46 cm. Volym 208 liter.

�-/)-�фрутп�� �-$.�ршшѶпп

Jord och kompost

Luckringsstav för kompost
0�&-$)".��./�1 )�#�-�-ť-'$"��&'�Ȃ�-�.*(�
stängs när staven sticks ner i komposten 
och öppnas när den dras upp igen. 

)) #ÿ'' /�'0ȅ�.�*�#���'�)��.��ü-( ��
(4�& /� Ȃ &/$1/ѵ�цхѶф��(�'ÿ)"ѵ

�-/)-�фрусс� �-$.�рцшѶпп

�*-�.&*+���ť-&"-ť)
Praktisk, skålad jordskopa med smidigt tumgrepp för inom- och  utomhusbruk. 
Tillverkad av hållbar plast för maximal livslängd. Mörkgrön.

�-/)-�фрутф�� �-$.�тшѶпп
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Krukor och förodling

Ekologisk Odlingskruka
�)�# '/�)4�/4+��1�&-0&��!ť-�� )�($'%ť( �1 /) �#*��4Ҋ�*�#�+-*Ȃ.*�'�- )ѵ��-0&�)�ü-�/$''1 -&����1�
100 % biologiskt material (restprodukter från majsproduktion) vilket förutom miljövärdet kräver  
30 % mindre energi vid tillverkningen jämfört med vanliga plastkrukor. Eko-krukan håller för  
�)1ü)�)$)"�$�($)./�сҌт�ÿ-�*�#�.*-/ -�.� ȅ -��)1ü)�)$)"�.*(�(�/�1!�''ѵ

Rootmaster är ett kompakt minidrivhus som gör det möjligt 
att odla 32 plantor med djupa och välutvecklade rotsystem. 
Tack vare självbevattningsfunktionen är det enkelt att hålla 
*�'$)" )�'��- ޕ�$�"$/&0!�)*"���"�-ѵ��4''�+ÿ�1�// )�$�/-ÿ" /�1$��
behov och låt de späda plantorna spira. Vid utplantering gör 
de öppningsbara  cellerna att plantorna lätt kan tas loss utan 
att  rötterna skadas. 

Rootmaster består av bottentråg, plugghållare med plugg celler 
samt lock. Alla delar är av hög kvalitet och kan användas i 
�- ޕ�ÿ-ѵ��ÿ'�(�.&$)�$.&ѵ��ť-+��&)$)" )�$)) #ÿ'' -�ü1 )�ч�
 bevattningsband som hjälper till att suga upp vatten till cellerna. 
 Root mastern till verkas i Sverige av 100 %  återvinningsbart 
material. Storlek: 29x19,5x21 cm

�-/)-�фхшпр�� �-$.�сцшѶпп

Rootmaster 
– skonsam för rötterna

Rootmaster Bevattningsband 
Komplettera med nya bevattningsband när dina gamla är 
utslitna. 8-pack.

�-/)-�фхшпс� �-$.�ушѶпп

ROOTMASTER  

 279:-
������фхшпр

Ekologisk Odlingskruka 12 cm rund 
Planteringskruka för sådd av större fröer 
samt vidare odling av plantor i alla mil-
jöer, inomhus, utomhus eller i växthus. 
Storlek: 12 cm i diameter. Höjd: 9 cm. 

�-/)-�фптчт�5-pack� �-$.�тшѶпп

Ekologisk Odlingskruka 9 cm fyrkantig
Högre krukor som används för växter 
som snabbt utvecklar djupare rotsystem 
som t.ex. luktärter, chili, gurka, squash 
och tomater samt för höst- eller vårsådd 
av perenner. Passar för uppdrivning från 
frö eller sticklingar i alla miljöer, inom-
hus, utomhus eller i växthus. 
Storlek: 9x9 cm. Höjd: 10 cm. 

�-/)-�фптчр�5-pack� �-$.�тфѶпп

Ekologisk Odlingskruka 9 cm rund
Används för uppdrivning av snabb växande 
ettåriga växter eller sticklingar i alla 
 miljöer, inomhus, utomhus eller i växthus.  
Storlek: 9 cm i diameter. Höjd: 7 cm. 

�-/)-�фптчс�5-pack� �-$.�тфѶпп
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Förodlingspaket 12 celler
Inklusive 12 näringsberikade odlings-
pellets. Storlek: 37,5x13,5x16 cm

�-/)-�фптрс�� �-$.�рсшѶпп

Förodlingspaket 24 celler
Inklusive 24 näringsberikade odlings-
pellets. Storlek: 37,5x23x16 cm 

�-/)-�фптуп�� �-$.�рцшѶпп

Odlingspellets 24-pack
Närings berikade ersättnings- 
pellets till våra förodlingspaket.  
(50312 och 50340) 
 
�-/)-�фптус�� �-$.�фшѶпп

Krukor och förodling

Förodlingspaket  
– smart och enkelt

•  Allt du behöver för att ge dina fröer en bra start.
• Odla direkt, tillsätt endast vatten. Näringsberikade odlingspellets ingår.
•  Fuktabsorberande matta drar upp vatten till plantornas rötter.
•  Transparent kåpa innesluter värme och fukt.
• Vändbar inre plattform bär upp tråget och underlättar losstagning av plantan från krukan.
• Vattenbehållaren försörjer plantorna med vatten i upp till 10 dagar.
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Odlingstråg
�-�ȅ$"��&*)./-0&/$*)�!ť-��$)��!-ť.ÿ�� -ѵ�
Storlek: 37x23x6 cm

�-/)-�фпсчр� 
Odlingstråg utan hål� �-$.�тшѶпп

�-/)-�фпсчс� 
Odlingstråg med hål� �-$.�тшѶпп

Lock med ventilation
Gör ditt  odlingstråg till ett  
behändigt mini växthus. Justerbar  
ventilation. Storlek: 37,5x23x12 cm  
(Passar 50281 och 50282)

�-/)-�фпсчт�� �-$.�хшѶпп

Smalt odlingstråg utan hål
Tråget gör att du kan placera din  
odling var som helst utan vattenspill. 
Tillverkad av formsprutad återvunnen 
plast av hög kvalitet som  håller för 
många års användning. Tråget är lätt  
att rengöra och tål maskindisk.  
Storlek: 37x13,5x6 cm

�-/)-�фпсчп�� �-$.�сшѶпп

Lock Minidrivhus
Genomskinligt plastlock. Kan kombineras 
med odlingstråg 50260 eller 50279 till 
ett behändigt miniväxthus för inomhus-
odling, frösådder och  uppdrivning av 
sticklingar och  småplantor. Tillverkad av 
återvunnen och återvinningsbar plast. 
Storlek: 37,5x24x8,5 cm

�-/)-�фпсцч��� �-$.�туѶпп

�'�)/�-ü// �( ��су� '' -�уп�� '' -
För platsbesparande uppdrivning av 
sticklingar och småplantor för senare ut-
plantering. Dräneringshål i botten vilket 
gör att du kan vattna underifrån. Passar 
till tråg 50279 och lock 50278. Tillverkad 
av åter vunnen och återvinningsbar plast. 
Storlek: 35,5x23,5x5 cm 

�-/)-�фптцр�5-pack
Plantbrätte 24 celler �-$.�фшѶпп

�-/)-�фптцп�5-pack
Pluggbrätte 40 celler �-$.�фшѶпп

Tråg med hål 
Tråg för bredsådd eller uppdrivning  
av sticklingar och småplantor för  
senare utplantering. Dräneringshål i 
botten gör att du kan vattna underifrån. 
Placera gärna på kapillärmatta för bästa 
vattentill försel. Används med fördel  
tillsammans med plugg- eller plant-
brätte 50370/50371 och lock 50278. 
Storlek: 37x23,5x5 cm 

�-/)-�фпсцш�5-pack�� �-$.�фшѶпп

Tråg för bredsådd
Enklare odlingstråg utan hål för  
bredsådd av snabbväxande fröer. 
Även lämpligt för odling av mikro- 
grönt inomhus året runt. Används med 
fördel tillsammans med lock 50278. 
Storlek: 37x23,5x5 cm

�-/)-�фпсхп�5-pack� �-$.�фшѶпп



Fönsterbrädesbricka mini 
Praktisk bricka i tålig, återvunnen 
och återvinningsbar plast.  Perfekt till 
planteringskrukor och småkrukor på 
fönsterbrädan. Utmärkt att kombinera 
med kapillärmatta för underbevattning.  
Storlek: 35x15x2 cm 

�-/)-�фхпсс� �-$.�сшѶпп

Fiberkrukor 8 cm
Odla friska plantor från frö eller stick-
'$)"�-ѵ�� ��1ÿ-��($'%ť1ü)'$"��ޔ� -&-0&*-�
störs inte plantornas rötter när det är 
dags för utplantering.  Fiberkrukorna 
planteras rakt ner i jorden när rötterna 
börjar synas  genom sidan på krukan. 
Höjd: 7,5 cm 

�-/)-�фпттр�12-pack� �-$.�тшѶпп
�-/)-�фпттс�48-pack� �-$.�рсшѶпп

Krukbrätte 18 krukor terrakottaröd 
Krukbrätte med 18 krukor, 9 cm i 
diameter. Tillverkad av återvunnen 
och återvinningsbar plast. Utmärkt för 
uppdrivning av snabbväxande ettåriga 
växter eller sticklingar i alla miljöer, 
inomhus, utomhus eller i växthus.  
�3/-���.((ޔ�-*&0-&�//�&ť+��. +�-�/Ѷ� 
se artnr 50351. Storlek: 56x31,5x7 cm

�-/)-�фптфп�� �-$.�цшѶпп

Krukor 9 cm terrakottaröd
18-pack krukor, 9 cm i diameter. 
Tillverkad av återvunnen och återvin-
ningsbar plast. Utmärkt för uppdrivning 
av snabbväxande ettåriga växter eller 
sticklingar i alla miljöer, inomhus, utom-
hus eller i växthus. Passar till krukbrätte 
50350. Höjd: 7 cm

�-/)-�фптфр�� �-$.�тшѶпп

Krukbrätte 18 krukor svart 
Krukbrätte med 18 krukor, 9x9 cm. 
Tillverkad av återvunnen och återvin-
ningsbar plast. Högre krukor lämpliga 
för växter som snabbt utvecklar djupare 
rotsystem som t.ex. luktärter, chili, 
gurka, squash och tomater samt för 
höst- eller vårsådd av perenner. Passar 
för uppdrivning från frö eller sticklingar 
i alla miljöer, inomhus, utomhus eller  
$�1ü3/#0.ѵ��3/-���.((ޔ�-*&0-&�//� 
köpa separat, se artnr 50361.  
Storlek: 56x31,5x10 cm

�-/)-�фптхп�� �-$.�чшѶпп

Krukor 9 cm svart 
18-pack krukor, 9x9 cm. Tillverkad av 
återvunnen och återvinningsbar plast. 
Högre krukor lämpliga för växter som 
snabbt utvecklar djupare rotsystem som 
t.ex. luktärter, chili, gurka, squash och 
tomater samt för höst- eller vårsådd av 
perenner. Passar för uppdrivning från 
frö eller sticklingar i alla miljöer, inom-
hus, utomhus eller i växthus. Passar till 
krukbrätte 50360. Höjd: 10 cm

�-/)-�фптхр�� �-$.�фшѶпп
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Krukor och förodling
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Krukmakeriset
Gör dina egna biologiskt nedbrytbara krukor av tidnings-
papper. Med några enkla handgrepp tillverkar du dina egna 
krukor utmärkta för frösådd eller omplantering. I paketet 
ingår krukmakare original, jordplattare, prickelpinne och 
.&*+�ѵ� 1 - -��+-ť!/( . -+�(ޔ�$�.�&)$)"ѵ�
)./-0&/$*)�!ť-�
krukmakeri medföljer. Alla trädetaljer i setet är tillverkade 
av FSC-märkt ek.

�-/)-�фсупр� �-$.�сшчѶпп

Krukmakare original
Gör dina egna biologiskt nedbryt-
bara krukor av tidningspapper. 
Med några enkla handgrepp 
tillverkar du dina egna krukor 
utmärkta för frösådd. Vid utplan-
tering sätter du både kruka och 
växt i jorden. Krukan löses upp 
på några dagar. Ger 4 cm vida 
och upp till 5 cm djupa krukor. 
 Användarhandledning medföljer. 

�-/)-�фстп�� �-$.�рушѶпп

�*-�+'�//�- �/$''�&-0&(�&�-  
Platta till jorden i dina krukor. 
 Diametern är 4 cm i ena 
änden och 6,5 cm i den andra. 
Detta gör den utmärkt för 
användning tillsammans med 
kruk makare original.

�-/)-�фстпт� �-$.�фшѶпп
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Märkning

Plantetiketter
Oumbärliga vid all frösådd för att lätt kunna hålla reda på de olika sorterna. 
Tål fukt. Användbara för blyerts-, kulspets- och märkpennor. 
Totalhöjd 10 cm.

Artnr 5115 Vit 25-pack�� �-$.�стѶпп
Artnr 5114 Vit 500-pack�� �-$.�сшшѶпп
Artnr 5135 Grön 20-pack  �-$.�стѶпп
Artnr 5136 Gul 20-pack  �-$.�стѶпп
�-/)-�фртц Blandade färger 20-pack  �-$.�стѶпп

�-/)-�фртцArtnr 5136

Plantetikett trä
Långa plantetiketter i trä. Natur-
(�/ -$�'�.*(�+�..��-ü(�-*%�( ��$�/(ޔ�-�
/-ü�"ÿ-� )ѵ��0)" -�-�( ��&-�ȅ$"�- �
�'4 -/.Ҋ� '' -�(ü-&+ ))���2$)�� "-  )ѵ�
Totalhöjd 13 cm.  

Artnr 5134 10-pack  �-$.�сшѶпп

Artnr 5115 Artnr 5135

Svarta plantetiketter
�)4""�Ѷ�'$/ �&-�ȅ$"�- � /$& // -�$�.1�-/�
plast. Stick ned i jorden eller knyt fast, det 
��-ÿ'�$�.+ /. )ѵ��ť#�// �.((ޔü./���- .0'/�/�
använd vår vita märkpenna 51175.

�-/)-�фртсп� 
10 cm, 25-pack �-$.�тфѶпп
Artnr 51322  
20 cm, 20-pack �-$.�ушѶпп

Plantskylt vit
�&4'/�$�&-�ȅ$"�+'�./�!ť-�(ü-&)$)"��1�
frösådder och plantor. Tål fukt och kan 
användas både inomhus och utomhus. 
Ger tydligare information än vid  
�)1ü)�)$)"��1� /$& // -� ȅ -.*(� 
texten kan skrivas horisontalt.  
Skrivyta ca 16,5 cm². Totalhöjd 15 cm.

Artnr 51331 10-pack  �-$.�тшѶпп

Plantskylt svart
�&4'/�$�&-�ȅ$"�+'�./�!ť-�(ü-&)$)"��1�
frösådder och plantor. Tål fukt och kan 
användas både inomhus och utomhus. 
Ger tydligare information än vid 
��)1ü)�)$)"��1� /$& // -� ȅ -.*(� 
texten kan skrivas horisontalt. 
Använd med fördel vit märkpenna.  
Skrivyta ca 16,5 cm². Totalhöjd 15 cm.

Artnr 51332 10-pack  �-$.�тшѶпп
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Märkpenna Standard
Permanent (ljus- och vattenbeständig) 
märkpenna av hög kvalitet lämplig 
!ť-�� ޕ� ./��(�/ -$�'ѵ��1�-/��'ü�&ѵ�
 Linjebredd ca 0,9 mm.

�-/)-�фррхр� �-$.�сфѶпп

Märkpenna Twin Begreen
Permanent (ljus- och vatten beständig) 
märkpenna med olika  bredder på de två 
spetsarna. Speciellt bra för märkning 
på plast m.m. Tillverkad av 100 % åter-
vunnen plast.  (Återvinningsgrad 76,1 %). 
Svart bläck. Linjebredd 0,3/0,5 mm. 

�-/)-�фррх�� �-$.�тфѶпп

Märkpenna vit
Permanent (ljus- och vattenbeständig) 
märkpenna lämplig för plast, trä, gummi 
och metall. Linjebredd ca 0,8 mm.

�-/)-�фррцф�� �-$.�фшѶпп

�& /$& // -�сп��(
Exklusiva plantetiketter i ek som  
är återanvändbara. Slipa med  
sandpapper i slutet av säsongen.  
Längd 20 cm. Bredd 2,5 cm.

Artnr 5236 5-pack                     �-$.�хшѶпп
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Uppbindning

��'$)".)ü/��0/ 
Praktiskt odlingsnät i biologiskt 
 ned brytbar jute. Perfekt för klättrande 
växter och grönsaker. Enkelt att använda, 
fäst mot en vägg eller i stödkäppar.  
Storlek: 1,8x1,8 m. Rutstorlek: 11x11 cm.

�-/)-�фпуф�Natur  �-$.�чшѶпп
�-/)-�фпуфр�Grön �-$.�чшѶпп

Trädgårdssnöre på burk
Jutesnöre för trädgårdsbruk. 100 % biologiskt ned brytbart. 
Levereras i praktisk plåtburk för smidig hantering. Snöret är 
skogsgrönt och smälter bra in i växtmiljöer. Innehåller 100 gram 
eller ca 60 m snöre.

�-/)-�фпушр (60 m)  �-$.�чшѶпп

�0/ �$)�/-ÿ�
Snygg och praktisk bindtråd med en 
kärna av ståltråd som är överdragen 
med jute och bomull. Mycket hållbar 
och  enkel att forma. Det mjuka ytter-
höljet hindrar tråden från att skada 
plantan. 100 % biologiskt nedbrytbar. 
Tillverkad av enbart naturliga ämnen. 
Använd denna i stället för traditionell 
plast överdragen bindtråd så slipper 
du alla småbitar som aldrig bryts ned 
i  trädgården. Levereras i behändig för-
packning innehållande 5 meter tråd.

�-/)-�фпут�(5 m) � �-$.�ушѶпп

Naturlig uppbindning
Spännande produkter i jute för trädgårdsbruk. Ett helt naturligt  
(�/ -$�'�.*(�ü-�рпп�+-*� )/��$*'*"$.&/�) ��-4/��-/ѵ��0/ ޔ� -).� 
egenskaper gör den idealisk för uppbindning av växter. Snyggt och  
praktiskt alternativ som smälter in naturligt i din trädgårdsmiljö.

Trädgårdssnöre
Jutesnöre för trädgårdsbruk. 100 % biologiskt  nedbrytbart.  
Används med fördel tillsammans med Bindklämma kompost 
�-/)-�фпух�.�0��..)ť- �+ÿ�"ÿ-�ť-��-ü!�''ޔ -�(*.�/)-&��-/)-�
50491. Förpackningen innehåller en rulle med 40 m. 

�-/)-�фпуц Grön 40 m  �-$.�сфѶпп
�-/)-�фпуч�Natur 40 m �-$.�сфѶпп

 ���Ţ�
BIOLOGISKT 

NEDBRYTBARA 
PRODUKTER


�����
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Bindtråd Flexi
Professionell 2,5 mm bindtråd i grön färg. Det mjuka och stretchiga materialet följer 
med plantan när den växer utan att glida eller skada växten. Mycket hållbar och 
lätt att knyta. Återanvändbar och frostsäker. Levereras i praktisk bruksför packning 
innehållande ca 30 meter tråd.

�-/)-�фпутр �-$.�фшѶпп

Bindklämma Kompost
100 % biologiskt nedbrytbar.  
För uppbindning av tomater och 
liknande i växthus eller på friland.  
Klämman knips automatiskt fast på 
tråden när man stänger den. Kan  
öppnas och återförslutas. Används  
med fördel tillsammans med våra  
nedbrytbara trädgårdssnören då  
man enkelt kan kompostera planta, 
.)ť- �*�#�&'ü((*-� ȅ -��1.'0/��� 
odling! Tillverkad av mjölksyra och  
potatisstärkelse.

�-/)-�фпух 25-pack  �-$.�уфѶпп

�$)�/-ÿ��фп�(
Bindtråd med grönt PVC-överdrag för 
trädgårdsbruk. Levereras i praktisk 
bruksförpackning med smidig ”klipp 
av-funktion”.

�-/)-�фпуср  �-$.�фшѶпп
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Fogrensare
Med fogrensaren kan du stå upp och 
spara ryggen medan du rensar ogräs i 
plattfogarna. Fog rensaren har två skär 
!ť-� Ȃ &/$1/��-� / �$��ÿ� ��- ���*�#�
smala fogar. Slitstarka material i skären. 
�&�ȅ�җсу�((Ҙ�( �!ť'% -� %ѵ�

�-/)-�фрспп� �-$.�сшшѶпп

Redskap

Effektiva  
handredskap
Svea Redskap har tillverkat kvalitetsverktyg för ogräs-
bekämpning sedan början av 2000-talet. Med ledord som 
 Ȃ &/$1$/ /Ѷ� )& '# /�*�#� -"*)*($�� .$")�-�� �#�)�Ҋ
redskap som gör trädgårds sysslorna enklare för både 
+-*Ȃ.�*�#�# ((��*�'�- ѵ��''�/$''1 -&)$)"�.& -�$��1 -$" ѵ

Lucko
Ett ergonomiskt handredskap för att 
rensa ogräs och luckra upp jorden runt 
plantorna. De 2 mm tjocka  trådbyglarna 
av rostfritt stål är 65 mm respektive  
25 mm breda. Längd 20 cm.

фрурп�Röd�� �-$.�цфѶпп
51411 Blå�� �-$.�цфѶпп
51412 Gul� �-$.�цфѶпп
51413 Rosa� �-$.�цфѶпп
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Pendelhacka 15 cm
Arbetar åt båda hållen genom att 
skäret vänder när man skjuter ifrån 
respektive drar hackan emot sig, så att 
skäret alltid har rätt vinkel mot marken. 
�4�& /�.'$/./�-&/�!%ü� -./ÿ'ѵ��&�ȅ�җсу�((Ҙ�
medföljer ej. 
 
�-/)-�фрурш� �-$.�сцшѶпп

�-ÿ�- �.&�+�рп��(
Bredare modell med en härdad tråd i 
stället för skär.  Används i luckra jordar 
för att behålla en struktur som  gynnar 
närings- och vätskeupptaget för dina 
värdefulla  plantor. Stå upp och arbeta 
helt inpå plantorna utan att skada dem. 
�&�ȅ�җсу�((Ҙ�( �!ť'% -� %ѵ�

�-/)-�фрсрс� �-$.�сушѶпп

Trådredskap 5 cm
Smal modell med en härdad tråd i stället 
för skär.  Används i luckra jordar för att 
behålla en struktur som gynnar närings- 
och vätskeupptaget  för plantorna. Du kan 
arbeta helt inpå plantorna utan att skada 
� (ѵ��&�ȅ�җсу�((Ҙ�( �!ť'% -� %ѵ�

�-/)-�фрсрт�� �-$.�сушѶпп

Horisontell bygelhacka 11 cm
�Ȃ &/$1�1$��4/'$"�� �-� /)$)"�$�"-0.-
gångar och rabatter. Med bygelredskap 
får du bättre koll på skäret och genom att 
�-� /��(*/��$"�!ÿ-��0�( -�&-�ȅ�*�#��ü//- �
precision. Stå upp med rak rygg för bra 
 "*)*($ѵ��&�ȅ�җсу�((Ҙ�( �!ť'% -� %ѵ�

�-/)-�фрурц� �-$.�сушѶпп

�4" '#��&��рп��(
�*)/ -�.�+ÿ�.&�ȅ�.ÿ��//��0�&�)�./ÿ�
upp och  arbeta emot dig när du rensar 
ogräs. Det tunna skäret är perfekt för 
djupluckring vilket förbättrar plantans 
möjligheter att tillgodo göra sig mine-
-�' -�*�#�)ü-$)".ü() )ѵ��&�ȅ�җсу�((Ҙ�
medföljer ej. 

�-/)-�фрурх�� �-$.�сушѶпп

Bygelhacka 6 cm
Används vid hård jord och när det är 
trångt mellan  plantorna. Det tunna 
skäret är perfekt för djupluckring vilket 
förbättrar  plantans möjligheter att 
till godogöra sig mineraler och närings-
ü() )ѵ��&�ȅ�җсу�((Ҙ�( �!ť'% -� %ѵ�

�-/)-�фрурф� �-$.�сушѶпп
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Växtskydd

Marktäckväv
Lämplig vid anläggning av rabatter, 
stenpartier och planteringar. Hindrar 
ogräset att tränga igenom. Släpper 
igenom vatten, syre och näring. 

5x1,5 m (7,5 kvm)
�-/)-�фрхсц� �-$.�рпшѶпп

10x1,5 m (15 kvm)
�-/)-�фрхсч� �-$.�ршшѶпп

�&0"")ü/�рп�&1(
Grovmaskigt nät som skyddar växterna 
framför allt mot stark sol och uttorkning 
utan att tynga ner känsliga småplantor.
Skuggvärde 55 %. Tillverkad av grön 
polyetenplast, 50 g/m². Storlek 10 m² 
(3,6x2,8 m).

�-/)-�фрхтр� �-$.�шшѶпп

Fiberduk 
Fiberduken skyddar dina odlingar mot stark sol, vind, 
frost och uttorkning samt håller ovälkomna insekter och 
sniglar borta. Ljus- och vattengenomsläpplig. Hjälper till 
att utjämna temperaturen och skapa ett mikroklimat under 
duken vilket gör att du kan så eller plantera ut tidigare och 
därmed få en tidigare och bättre skörd.

Artnr 51630 lämpar sig för täckning under vinter och tidig vår. Artnr 51621 
passar bättre som skuggväv och när det inte är så kallt. Förankras i marken 
med jordsträngar, sten eller spikar. UV-stabil. Storlek 20 m² (9,6x2,1 m)

�-/)-�фрхтп�30g/kvm 20 kvm� �-$.�ртшѶпп
Artnr 51621 19g/kvm 20 kvm� �-$.�рршѶпп
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Odlingshuva för pallkrage
��'$)".#01����ޔ�1 -�0&�!ť-�+�''&-�" ѵ���'$)".#01�)�.&4���-��$)��*�'$)"�-�(*/� 
stark sol, vind, frost, uttorkning samt håller ovälkomna insekter och sniglar borta. 
Hjälper till att utjämna temperaturen och skapa ett mikroklimat under duken vilket 
gör att du kan så eller plantera ut tidigare och därmed få en tidigare och bättre skörd. 
Enkel att sätta på och ta av tack vare resårbandet som håller den på plats.  
Passar pallkrage eller odlingsbädd ca 80x120 cm. 20 g/m2.

�-/)-�фрхст�� �-$.�ушѶпп

Kålnät
�$)(�.&$"/Ѷ�'0ȅ$"/�)ü/�.*(�0/�)��//�1ü--
(�� Ȃ &/$1/�.&4���-��$)��*�'$)"�-�(*/�
�"4ޕ)� �$). &/ -�.*(�/ѵ 3ѵ�&ÿ'!%ü-$'�*�#�
&ÿ'0ޕ"�ѵ��ü/ /�'ü"".�ť1 -�+'�)/*-)��*�#�
kan ligga kvar hela odlingssäsongen. 
Förankras vid marken med jordsträngar, 
sten eller förankringsspikar. 30 g/m2. 
Storlek: 2x5 m.

�-/)-�фрхсп�� �-$.�рушѶпп

Marktäckväv för pallkrage
Marktäckväv för pallkrage. Hindrar 
 ogräset att tränga igenom. Släpper 
 igenom vatten, syre och näring.  
Storlek: 1,5x1,1 m.

�-/)-�фрхсш� �-$.�сшѶпп

Fästkrok för väv
U-formad fästkrok i galvaniserad metall 
!ť-��//�!ü./��ޔ� -Ҋ� '' -�(�-&�0&�$�%*-� )ѵ�
Trycks genom duken och ner i jorden. 
Längd 20 cm. Säljs i 10-pack.

�-/)-�фрхсф�� �-$.�фшѶпп

�ť-�)&-$)"..+$&�!ť-ޔ�� -�0&
Förankrings spik i plast för att fästa 
�ޔ -Ҋ� '' -�(�-&�0&�$�%*-� )ѵ��-4�&�
spiken genom duken och ner i jorden. 
Längd 20 cm.

Artnr 51622 1-pack� �-$.�цѶпп
Artnr 51624 10-pack� �-$.�фшѶпп
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�)$" '��Ȃ &/
Kornen strös ut på områden där 
 sniglarna gärna rör sig och äter av 
växtligheten. När sniglarna ätit av 
kornen drar de sig mätta tillbaka till sina 
gömställen där de dör av uttorkning. 
Skadar inte omgivande växtlighet eller 
nyttodjur. Förpackningens utformning 
gör kornen lätta att strö ut, direkt ur 
förpackningen. Enligt den europeiska 
miljöorganisationen Ecocert tillåten att 
använda i ekologisk odling. 500 gram

�-/)-�фрхцр� �-$.�рхшѶпп

Snigelfälla 
Äntligen en fälla som fungerar för att fånga sniglar i träd-
"ÿ-� )�0/�)��//�� #ť1���)1ü)���"$ȅѵ��)1ü)��ť'�!ť-��//�
ladda fällan som då lockar till sig sniglar. När sniglarna  
väl är inne i fällan kommer de inte ut igen utan drunknar. 

Fällan är patenterad och har vunnit en mängd priser då den jämförts med 
�)�-��.)$" '� &ü(+)$)"..4./ (�+ÿ�(�-&)�� )ѵ�� /3 �.((ޔ� (+ '��ü-�(�)�
fångat över 140 sniglar på en natt. Den är lätt att göra ren och ladda om. Flytta 
den mellan olika platser och gör din trädgård snigelfri. Tillverkad i återvunnen 
plast. Storlek: 26x20,5x6 cm 

�-/)-�фрхшт�� �-$.�рпшѶпп

Snigeltejp för kruka
�//�"$ȅ!-$//�.ü//��//�#ÿ''��.)$"'�-��*-/��
från dina krukor. När du sätter denna 
koppartejp runt kanten på dina krukor 
 '' -�'ÿ�*-�!ť-#$)�-�-��0�+ÿ� //� Ȃ &/$1/�
sätt sniglarna att passera. Vid försök till 
passage bildas en liten elektrisk laddning 
från tejpen och sniglarna vänder om. 
Längd 4 meter.

�-/)-�фрхтц� �-$.�чшѶпп

Smarta tillbehör
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Odlingssten
Odlingsstenar tillverkade av kalksten från Kinnekulle.  

�-üȂ'*-)��&�)��0�.)���1ü3�)� �!-ť -�.*(�/ѵ 3ѵ�.(ť-"ÿ.-
krasse, groddar och annat mikrogrönt. Vattna regelbundet 
( ��.+-��ޕ4.&��*�#�.&ť-��� ȅ -�)ÿ"*)�1 �&�ѵ��/ )�-)��ü-�
dekorativa även utan odling. Tjocklek 3 cm.

�-/)-�фстрп�Diameter 8 cm.� �-$.�тшшѶпп
Artnr 52311 Diameter 14,5 cm.� �-$.�фшшѶпп

Gräsmatta Extra Green 
Långsamväxande gräsblandning som 
" -� )�(ť-&"-ť)Ѷ� 3/-��/ü/�*��(ޔ�#
gräsmatta. För dig som önskar en riktig 
+�-��"-ü.(�//��Ҍ��$)� " )�!�$-2�4ѵ

�-/)-�фшппр�(1 kg)� �-$.�рфшѶпп
�-/)-�фшппс�(2,5 kg)� �-$.�тршѶпп

Gräsmatta Solbacke 
�4��(ޔ�/ &'��$"Ѷ�/ü/Ѷ�(%0&�"-ü.(�//�ѵ�
Lämplig för näringsfattiga jordar i utsatta 
lägen som t.ex. full sol men även skuggiga 
lägen. Högre salttolerans vilket passar 
bra i områden med bräckt vatten och 
stadsmiljöer. 

�-/)-�фшппх�(0,8 kg)� �-$.�рушѶпп
�-/)-�фшппц�(2 kg)� �-$.�сцшѶпп

Gräsmatta Classic 
En klassisk gräsblandning för den 
slitstarka och snabbetablerade villa-
gräsmattan. Växer till en frodigt grön, 
lättskött gräsmatta som tål lek och 
spring. 

�-/)-�фшппт�(1 kg)� �-$.�рсшѶпп
�-/)-�фшппу�(2,5 kg)� �-$.�сфшѶпп

Rabattkant Hercules 
Rabattkant för montering mellan gräsmatta och rabatt eller 
häck. Kanten kan böjas i runda former och blir så gott som 
osynlig vid korrekt montering. Den har inga vassa kanter och 
kan köras över med gräsklipparen. Tillverkad av återvunnen 
och återvinningsbar plast med 20 års garanti för materialfel. 
Kapas enkelt till önskad längd. Total höjd: 12 cm. Levereras i 
rulle om 6 m. 2 st skarvrör ingår.

�-/)-�фпфпп� �-$.�тсшѶпп
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Smarta tillbehör

Impecta presentkort
Mycket populär present till den 
trädgårds- och odlings intresserade. 
Giltighetstid 10 år.

�-/)-�ффпр värde 100 kr  �-$.�рппѶпп
�-/)-�ффпс värde 200 kr  �-$.�сппѶпп
�-/)-�ффпт värde 300 kr  �-$.�тппѶпп
�-/)-�ффпу värde 400 kr  �-$.�уппѶпп
�-/)-�ффпп värde 500 kr  �-$.�фппѶпп

� '*++ )�è-�$����ǹ

Impecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Detta presentkort berättigar innehavaren att uttaga varor  

hos Impecta Fröhandel till ett belopp av:

Kronor

Datum  

 

 

 

Signatur

PRESENTKORTPresentkortet är giltigt i 10 år efter utfärdandet. Ange denna kod när du 

handlar på www.impecta.seImpecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Detta presentkort berättigar innehavaren att uttaga varor  

hos Impecta Fröhandel till ett belopp av:

Kronor

Datum  
 

 
 

Signatur

PRESENTKORT

Presentkortet är giltigt i 10 år efter utfärdandet.

Ange denna kod när du 
handlar på www.impecta.se

Impecta Fröhandel – den naturliga frökällan

Detta presentkort berättigar innehavaren att uttaga varor  
hos Impecta Fröhandel till ett belopp av:

Kronor

Datum     Signatur

PRESENTKORT

Presentkortet är giltigt i 10 år efter utfärdandet.

Ange denna kod när du 
handlar på www.impecta.se

Tomma fröpåsar för eget bruk
Använd till de fröer du samlat själv.  
Skrivfält för namn och år på framsidan 
och egna noteringar på baksidan.  
Tillverkade av 100-gramspapper med 
blank insida. Pulvertät limning.  
�/*-' &ѷ�шп3ртф�((۔��рф�((ޕ�$&ѵ

�-/)-�фспрр 10-pack �-$.�сшѶпп
�-/)-�фспрс 100-pack �-$.�рцшѶпп

Sticklinghjälp
Hormonpreparat för snabbare och säk-
rare rotbildning på  krukväxtsticklingar 
m.m. Även vedartade arter rotar sig 
 lättare med sticklinghjälp. En förpack-
ning räcker till minst 100-150 sticklingar. 
Innehåller: talk (som bindmedel) och 
smörsyra. Verksam substans i smörsyran 
är växthormonet auxin, baserat på 
havsalger.

�-/)-�фпшп�� �-$.�ушѶпп

Sådosa
Av genomskinlig plast för  enkel dosering 
av fröer vid sådd.  Steglös inställning för 
olika frö storlekar.

�-/)-�фррр�� �-$.�сфѶпп

Sådosa graderad
Sådosa för enkel dosering av fröer vid 
sådd. Fyll skålen med frö och vrid locket 
till önskad storlek. 6 olika inställningar 
möjliggör sådd av många olika fröstor-
lekar. Bra hjälpmedel särskilt vid sådd 
av dyra eller mycket små fröer.

�-/)-�фрррп�� �-$.�тфѶпп

Sådd- och Omskolningsredskap  
Prickelpinnen används för att göra 
lagom djupa hål i jorden både vid sådd 
och omskolning. Spaden och grepen gör 
det lättare att skonsamt hantera små-
plantor vid omskolning och plantering. 
Av grön plast. Graderade.

�-/)-�фррс� �-$.�сшѶпп

Dibber i ek
Mätpinne för frösådd och plantering. 
Outslitlig. Får en vacker patina med  
åren. Diameter 15-30 mm. Mäter ner  
till 15 cm djup. 

�-/)-�фстс�� �-$.�фшѶпп

Prickelpinne i ek
Mycket praktiskt redskap med rätt 
känsla. Används vid all typ av frösådd 
och när det är dags att skola om dina 
småplantor.

�-/)-�фстпс� �-$.�ушѶпп

Knädyna
Skydda dina knän vid träd gårdsarbete. 
Mjukt skum i tre lager skyddar dina knän 
!-ÿ)�"-0.Ѷ�./ )�*�#��))�/�.*(�&��((ޔ�(.�
i underlaget. Handtag för upphängning. 
Storlek: 40x20x2,3 cm

�-/)-�фпрпп� ��-$.�ушѶпп
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�Ȃ &/��-ü.)ü-$)"�х�&"�����
KRAV-märkt, organisk och långtidsverkande NPK-gödning som hjälper till att hålla 
mossa och ogräs borta från gräsmattan. Med organisk gödning riskerar gräsmattan 
inte att bli bränd. Magnesium och mikronäringsämnen ökar gräsmattans förmåga 
att ta upp näring. Svampkulturen MyccoVital stärker rotens tillväxt, vilket ger bra  
vatten- och näringsupptag. Ofarligt att gå på för husdjur. Räcker till ca 120 m².  
NPK: 9-3-5.

�-/)-�фрсцч�� �-$.�сушѶпп

Kryddtork
Praktisk och snygg  kryddtork. Tillverkad av FSC-märkt bok.  
�- ��*(0''.�0&�-�( �!ť'% -ѵ�0ȅ�/*-&)$)"�ü-� //� Ȃ &/$1/�.ü//��//�
torka dina  kryddor med bibehållen arom. Fungerar även bra för 
torkning av fröer du skördat själv, svamp m.m. Levereras i ett 
behändigt rör och går att plocka isär då man inte använder den.  
Storlek: 38x38x36 cm

�-/)-�фстпр� �-$.�ттшѶпп

�Ȃ &/��ü3/)ü-$)"�р������
KRAV-märkt näring som ger en naturlig 
fruktbarhet till alla sorters växter, såväl 
$)*(Ҋ�.*(�0/*(#0.ѵ��ü-$)"�$4ޕ�/�)� �
form ger ett snabbt upptag som kommer 
1ü3/ )�/$''"*�*��$- &/ѵ��Ȃ &/��ü3/)ü-
ring främjar plantans tillväxt och dess 
färgrikedom. Framställt av råvaror från 
naturen. Koncentrat som ger 200 liter 
färdig näringslösning. NPK 4-1,5-4.

�-/)-�фрсцц�� �-$.�рршѶпп

Blomstra Näringspinnar 
Näringspinnar som ger dina krukväxter all växtnäring de behöver 
för ett längre och friskare liv. Mineraler och närings ämnen 
doseras i exakta proportioner. Näringspinnarna är enkla och 
bekväma att använda – stick bara ner hela pinnen i jorden mellan 
växten och krukans kant. Blomstra Näringspinnar avger sedan 
rätt näringsmängd varje gång du vattnar under ca 60  dagar, sedan 
är det dags att sticka ner nya pinnar. Förp. 30 st.

�-/)-�фрсцш�Gröna växter �-$.�тшѶпп
�-/)-�фрсчп�Blommande växter �-$.�тшѶпп

�Ȃ &/��*(�/�о��-ť)/)ü-$)"�����
����Ҋ(ü-&/Ѷ4ޕ�/�)� �1ü3/)ü-$)"�!ť-�
tomater och andra fruktgrönsaker. Gyn-
nar sund tillväxt av goda och smakrika 
tomater m.m. Rekommenderas för 
användning i trädgård och kolonilotter. 
NPK 4-1,5-6,5. Rik på kalium och mikro-
näringsämnen. Flytande växtnäring för 
snabb upptagning. Förpackning 1 liter, 
ger 100 liter färdig näringsblandning.

Artnr фрсцу�� �-$.�рпшѶпп 

�Ȃ &/��-ü�"ÿ-�."ť�)$)"�����
KRAV-märkt, ekologisk näring för hela 
trädgården. Använd vid frösådd, nyplan-
/ -$)"�*�#�/$''���1�"$'/(ޔ ü3/ -ѵ��4))�-�
tillväxten för alltifrån örtkryddor, ettåriga 
sommarblommor, jordgubbar, baljväxter, 
rotfrukter, rosor, häckplantor m.m. Ger 
&-�ȅ$"�Ѷ�!-$.&��+'�)/*-�( ��./*-�/$''1ü3/�
*�#�ť&���(*/./ÿ)�.&-�ȅѵ�
� �'$.&�!ť-�
rabatter och trädgårdsland. Förpackning 
1 kg, räcker till upp till 10 m2 odlingsyta.

�-/)-�фрсцх�� �-$.�шшѶпп
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������������� �� 
Fröer som är ljusgroende behöver ljus för att gro. Om 
fröerna är ljusgroende anges det på påsen. Täck inte 
fröerna med jord utan tryck dem bara lätt mot jordytan. 
För att hålla fröerna på plats och skapa jämn fuktighet kan 
du täcka sådden med ett tunt lager perlit – ett vulkaniskt 
material som släpper igenom ljus. 

För ljusgroende fröer är risken för uttorkning extra stor – se 
därför till att jordytan aldrig torkar ut helt. 

ATT BLÖTLÄGGA OCH RUGGA FRÖER  
Vissa fröer är särskilt hårdskaliga och har svårt att gro om 
du inte gör fröet mer mottagligt för fukt. Detta kan göras på 
två sätt, genom blötläggning eller ruggning. 

Vid blötläggning lägger du fröerna i en skål med ljummet 
vatten och låter dem ligga där angiven tid. Ibland krävs 
'ü)"- �/$��ü)�1���.*(���(- ť-!�ە�. "(�.&��.1ü''��0++�$))�)�
de är klara för sådd. Byt vatten om det blir grumligt. 

Vid ruggning gnuggas fröerna försiktigt mellan två 
�"$(-*&(ޔ��.�)�+�++ -ѵ�

Vid all frösådd är det viktigt att du 

gör på rätt sätt för att ge fröerna de 

bästa förutsättningarna. På fröpåsen 

��/-*&�( �.((ޔ .&-$1)$)"��1�#0-�1�-% �

frösort sås på bästa sätt. Här är några 

 kompletterande allmänna råd.

Bra att veta före sådd
Innan du sår dina fröer är det bra att känna till några termer 
som kan dyka upp i odlingsbeskrivningen på fröpåsen. 

MÖRKERGROENDE FRÖER 
Fröer som är mörkergroende gror bäst i mörker. Om inget 
annat anges på påsen betyder det att fröerna är mörker-
groende. Täck fröerna med jord så att de hamnar på det 
djup som anges på påsen.

&Qǰȩ¨SǳF�Ȧ©I�
TR�ȇȦºX©Iȧ
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Om det anges att fröerna ska både ruggas och blötläggas 
är det bra att rugga dem först. 

ATT STRATIFIERA FRÖER 
När du förkultiverar, det vill säga driver upp fröer inomhus, 
0)� -�1ÿ-1$)/ -�*�#�1ÿ-�&�)� )�� '�!-ť -�� #ť1��./-��- ޔ$/.�
för att gro. Det innebär att de utsätts för en periods kyla, 
+- �$.�.*(�.& -�$�)�/0- )�0)� -�1$)/ -)ѵ�� /ޔ�)).�# '/� )-
kelt inbyggt i många fröer som odlas på våra breddgrader 
att när de faller till marken på hösten ska de inte gro utan 
gå i vila och vakna först när kylan släpper taget på våren.

�(� //�!-ť�� #ť1 -�./-��- ޔ$/.�./ÿ-�� /�+ÿ�!-ť+ÿ. )�/$''-
sammans med en kort beskrivning av hur du gör och hur 
lång köldbehandlingen behöver vara. För att lära dig mer 
*(�./-��&�"($- ޔ$/)��0�'ü.��+ÿ��*-�)ü-��$��-/$& ')�Fröerna 
gror inte – varför?

Dags att så dina fröer
Frösådder görs vid olika tider på året och på olika sätt 
 beroende på vilken typ av växt du odlar. Det står i odlings-
beskrivningen till varje enskild frösort vilken variant av 
sådd som är lämpligast. 

� ����
�������	��� �=�
���	�� 
Förkultivering innebär att du sår fröerna inomhus under 
årets första månader för att driva upp små plantor lagom 
till säsongen utomhus startar. Förkultivering används till 
arter och sorter av såväl perenner som sommarblommor 
och grönsaker. Det står på fröpåsen om förkultivering är 
att rekommendera samt när den kan göras. Tänk på att 
�)+�..��.ÿ/$� )� ȅ -�)ü-��0�.&��+'�)/ -��0/�1ü3/ -)�ѵ

Gör så här: Använd noga rengjorda krukor eller tråg, gärna 
( ��'ÿ"�&�)/ѵ�� /�.&����((ޔ��$/''.�#ÿ'�$��*// )�!ť-��1-$))$)"�
av vatten. Använd färsk jord av den jordtyp som anges på 
fröpåsen. Detta är mycket viktigt då fel jord kan göra att 
fröerna inte gror lika bra. 

����

���
����������
När du sår särskilt värdefulla fröer eller om det 
��-ť!�&.$-�.((ޔ//�%*-� )�$)) #ÿ'' -�.&��'$"��.1�(+�-Ѷ�
bakterier eller larver, kan du sterilisera jorden före 
sådd. Bred ut jorden i en långpanna och låt stå i ugn 
vid minst 100 grader i ca 20 min. Låt jorden svalna 
och genomfukta den med kokt vatten före sådd. 

:SȧJȦ�/ȢWȧȡ¨WF�Ǵ©�NRǴǪȝYȜ�XJ�

MNǹǺǧW�ȧǼ�ǤJȦ�ǧWǹǯȬQFǶ�Ȣȩ�ȣIǰNȡL��

KǶºX©Iȧ�TȝM�ǻǹǾȜQȧF�ȆWºXTǶǺǪW�
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Vattna igenom jorden före sådd och strö ut fröerna på 
jordytan. Täck med så mycket jord som anges på fröpåsen 
för mörkergroende fröer  och täck med ett tunt lager perlit 
för ljusgroende fröer. 

�ȅ -�.ÿ���ü-�� /�1$&/$"/��//�/ü�&��&-0&*-� '' -�/-ÿ"�( �� //�
genomskinligt material för att skapa en fuktig miljö men 
ü)�ÿ�.'ü++��$)�'%0. /ѵ�� �/$''�.ÿ���//��0ȅ#ÿ'ѵ'�.((ޔ�/ ��//
drivhus med ventilerat lock är mycket praktiskt och kan 
användas om och om igen. Ställ gärna krukorna eller trågen 
på en bricka med liten kant och vattna direkt på brickan så 
vattnet sugs upp underifrån. Se till så att jorden håller en 
jämn, måttlig fuktighet, varken för torr eller för blöt.

Frösådden bör stå ljust och i rumstemperatur om inget annat 
anges. Använd gärna extrabelysning, särskilt för sådder som 
"ť-.�/$�$"/�+ÿ�ÿ- /ѵ��'ü�&�'�(+�)�+ÿ�)ü// -)�� ȅ -.*(�.(ÿ-
plantorna behöver dygnsvila. En timer är bra att ha till detta. 

	�:��������	�������:�����
Det eller de första bladen som utvecklas på en 
groddplanta kallas hjärtblad. De ser inte likadana 
ut som sortens riktiga blad, de så kallade karaktärs-
bladen, som utvecklas ovanför hjärtbladen. 

Omskola förkultiverade plantor 
När groddplantorna hos dina förkultiverade sådder har kom-
mit upp och utvecklat de första fyra karaktärsbladen är det 
dags för omskolning till större krukor. Redan när du planerar 
�$)��!ť-.ÿ�� -�ü-�� /��-���//�/ü)&��+ÿ��//��0� ȅ -#�)��&*(-
mer behöva plats inomhus för de större plantorna.

Omskola i näringsberikad jord, gärna blandad med lite 
1 -($&0'$/�!ť-��//�"ť-��� )�( -�'0ȅ$"�*�#�1ü-( #ÿ''�)� ѵ�
���$)/ �$�./%ü'& )�)ü-��04ޕ�//�-�+'�)/�)�0/�)�'4ȅ�!ť-.$&/$"/�
upp den med en sked eller annat lite rundat redskap. Sätt 
ner plantorna något djupare i den nya jorden. Har de dragit 
iväg på höjden kan du plantera ner dem ännu lite djupare 
för att få en stabil och mer kompakt planta.

�ȅ -�*(.&*')$)"�ü-�� /�(4�& /�1$&/$"/�( ��'%0.�*�#�
rätt temperatur, ca 18–20 grader om inget annat anges. 
�ȅ -�)ÿ"-��1 �&*-�&�)��0��ť-%��/$''!ť-��/4ޕ�)� �*-"�)$.&�
 gödning i svaga doser. 

Avhärda förkultiverade plantor
När det närmar sig tiden för att plantera ut dina förkul-
tiverade plantor på sin slutgiltiga växtplats behöver de 
vänja sig långsamt vid utomhusklimatet. Ställ ut dem i 
skyddat läge en stund varje dag i ungefär en vecka före 
utplantering.

�� �=����
������=���
���
Många sorters blommor och grönsaker kan sås direkt 
0/*(#0.�)ü-�%*-� )�#�-�/*-&�/�0++� ȅ -�1$)/ -)�*�#��'$1$/�
varm. Förbered och luckra upp jorden på större ytor genom 
att gräva och kratta. Jordförbättra och gödsla vid behov. 
Läs mer på Jordnära i artikeln Den goda vårjorden.

Vattna alltid igenom jorden före sådd. Du kan så direkt i 
jorden i grönsakslandet eller i upphöjda bäddar och odlings-
lådor eller i krukor och kärl. För avstånd mellan fröerna och 
sådjup följer du instruktionerna på fröpåsen till varje enskild 
sort. Med det som utgångspunkt kan du använda fantasin 
och så i rader, cirklar, fyrkanter eller zickzack-mönster.
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För att skydda sådderna mot kalla vindar, brännande 
.*'�*�#�.&�� $). &/ -�&�)��0�/ü�&��ޔ�� )�) �� -�0&Ѷ�
som släpper igenom ljus och vatten. Låt inte sådder eller 
 nygrodda plantor torka ut – vattna regelbundet så länge 
det inte kommer vatten från himlen. 

�=�������	��������������Ѷ���:����	��������
�ÿ�� -�0/*(#0.��1�!-ť -�/$''ޕ� -ÿ-$"��1ü3/ -Ѷ�.*(�ť-/�-/�� �
perenner och vedartade buskar och träd, kan göras under 
vår, sommar eller höst. Vilken tid som passar bäst står på 
fröpåsen till varje enskild sort. 

Frösådd utomhus av perenner, träd och buskar görs  
normalt inte direkt på växtplatsen utan i krukor eller  
�ü���-��1. ����!ť-�0++�-$1)$)"ѵ��ü-$!-ÿ)4ޕ�//�.�+'�)/*-)��
/$''�.$)�.'0/"$'/$"��1ü3/+'�/.� ȅ -#�)��.*(�� �#�-�103$/�/$''�
sig ordentligt.

Så i krukor med högre kanter och hål i botten. Använd  
färsk jord av den typ som anges på fröpåsen. Anges ingen 
jordtyp rekommenderas såjord eller svagt gödslad jord 
�'�)���ѵ��(ÿ�!-ť -�/ü.0-"�/"$(-*&)ޔ�- '' �/$'- +�� �(�&.�
med ett tunt lager grus, sand eller perlit. Större fröer täcks 
först med ett tunt jordlager, sedan med ett ytlager av grus, 
sand eller perlit. 

Ställ krukorna utomhus i skyddat läge i sandbädd och  
'ü""ޔ�� -�0&� '' -�)ü/�ť1 -�!ť-��//�.&4����(*/�!ÿ"'�-Ѷ�
$). &/ -�*�#�*"-ü.!-ť -�.*(4ޕ�" -�*(&-$)"ѵ�	ü-�&'�-�-�.$"�
sådderna bra själv med viss vattning från din sida under 
torra perioder. Under vintern vattnar du inte alls, utan då 
går de små plantorna i vila. 

Så och odla året runt 
Det går att så fröer även när det inte är växtsäsong 
�0/*(#0.Ѷ�� '.�( ��.4ȅ ��//�&0))��.&ť-���ÿ- /�-0)/� 
� '.�( ��.4ȅ ��//�!ÿ�/$�$"�- ��'*()$)"�*�#�.&ť-�� 
nästa säsong.

�=�����	�������	 ��������
�
���
����
När den intensiva trädgårdssäsongen är över kan du i lugn 
och ro förbereda för våren genom att så en del grönsaker 
och sommarblommor. Sen höst eller tidig vinter är det för 
kallt för att fröerna ska gro. De går i stället direkt i vintervila 
för att vakna tidigt nästa vår och bjuda på tidig blomning 
och skörd. Läs mer på Jordnära i artikeln Så blommor och 
grönsaker sent på hösten – så här gör du.

ODLA BLADGRÖNT INOMHUS
Många sallatssorter och asiatiska bladgrönsaker kan 
odlas inomhus under vintern för att skörda små blad. 
�ȅ -.*(��'�� )�.&ť-��.�.+ü���&'�-�-�.$"�*�'$)" )�0/�)�
extra belysning om den står varmt och ordentligt ljust. 
Om odlingen inte placeras i direkt kontakt med sol- och 
dagsljus behövs däremot stöd av växtbelysning för att få 
fart på odlingen. 

�$�ń).&�-��$"�(4�& /�)ń% �( ���$)��.ë�� -�*�#�*�'$)"�-ǹ



342

FÖRETAGSINFORMATION
Adress: Impecta Fröhandel AB,  
Gimgöl Granebo 1, SE-643 98 JULITA
E-post: info@impecta.se
Telefon: +46 (0)150-923 31
Organisationsnummer: 556196-3587

ALLMÄNT 
Alla order levereras enligt nedanstående villkor. När 
du beställer från Impecta Fröhandel AB godkänner 
du samtliga köpvillkor. I och med lämnad beställning 
 accepterar du även betalningsansvar för köpet. Fordran 
kan komma att överlåtas till en samarbetspartner (t.ex. 
Klarna).  Rättigheterna till text och bilder i katalogen är 
 reserverade av Impecta Fröhandel AB. Kopiering eller 
publicering av dessa är inte tillåten utan tillstånd från oss. 
�++"$ȅ -)��$�� ))��&�/�'*"�"ü'' -�/$''�р�. +/ (� -�спсрѵ�
Vi reserverar oss för tryckfel i text och bild, slutförsäljning 
 eller bristande varutillgång. Med orden ”vi” och ”oss” 
avses i köpvillkoren Impecta Fröhandel AB.

ODLINGSANVISNINGAR
�*-/.+ ��&ޔ$�*�'$)".�)1$.)$)"�-��)" .��$- &/�+ÿ�!-ťҊ
+ÿ. )ѵ���''(ü))��*�'$)".-ÿ�ޔ�)).�$�� ))��&�/�'*"ѵ��ÿ1ü'�
�''(ü))��-ÿ��.*(�.*-/.+ ��&ޔ$��)1$.)$)"� ��ü1 )�+ÿ.((ޔ�-
222ѵ$(+ �/�ѵ. ѵ

KVALITET/GARANTI
Vi säljer portionsförpackat frö och odlingstillbehör, 
avsedda för  hobbyodling. Vi svarar själva för all prov-
odling av kommande nyheter och  genomför regelbundna 
grobarhetstester för att säkerställa fröernas kvalitet. Allt 
frö garanteras sortäkthet samt normal grobarhet minst till 
angivet bäst före datum, under förutsättning att de  lagrats 
på rätt sätt* och aktuella anvisningar följts. Vi ansvarar 
inte för den vidare odlingen. Förlust i näringsverksamhet 
eller annan indirekt skada ersätts inte. För odlingstillbehör 
 lämnas generellt ett års garanti mot fabrikationsfel.  
Se nedan om reklamationsrätt. 

ȡ�-ń�'�"-�.�/*--/Ǻ�(ń-&/�*�#�.1�'/�!ń-��è./��#ë''��-# /ǹ

PRISER
Priserna i denna katalog anges i SEK inkl. moms (för 
närvarande 25 %). Priserna gäller till 1 september 2021. 
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering 
ändra aktuella priser, under förutsättning att tvingande 
!ť-#ÿ''�)� )�0++./ÿ-�җ.ÿ.*(�&-�ȅ$"��1�'0/�&0-.ü)�-$)"�-Ѷ�
myndighetsbeslut etc.).

KUNDREGISTRERING
Spara kundnumret du får vid första köptillfället, för att 
underlätta vid senare kontakt med oss. Genomförd beställ-
)$)"�$)) �ü-��//��0�.�(/4�& -�/$''��//��$)��0++�"$ȅ -�'�"-�.�
i vårt kund register för att kunna behandla din order och 
kommande köp, underlätta vid frågor, samt för utskick av 
erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. Du kan 
när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få utskick 
!-ÿ)�*..Ѷ�/��� '��1�� �.+�-�� �0++"$ȅ -)�Ѷ�ü)�-��� (�
 '' -�� ��//�!ÿ�� (�-�� -�� ѵ��$)��0++"$ȅ -�.&4���.� )'$"/�
Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur 
1$�#�)/ -�-�+ -.*)0++"$ȅ -�+ÿ�$(+ �/�ѵ. �0)� -�-0�-$& )�
Hjälp/Integritetspolicy - GDPR.

�������������
Vi frånsäger oss ansvar för skador uppkomna av  förhållanden 
som vi inte kunnat förutsäga eller påverka (såsom krig, 
)�/0-&�/�./-*! -Ѷ��-� /.(�-&)�$"# /.Ҋ�Ѷ�(4)- /&$ޕ(*&.�
åtgärd, importförbud och liknande), som omöjliggör 
fullgörandet av ingångna avtal.

LEVERANSVILLKOR

�2 ��0/$& )�җ+ÿ�222ѵ$(+ �/�ѵ. Ҙ�&�)��0�. �1$'&��'ü)� -�
vi levererar till. Du kan beställa från oss året runt. Vi skickar 
)*-(�'/��$)�*-� -�пҌс�1�-��"�-� ȅ -�(*//�"�)� /ѵ�
)) #ÿ'' -�
*-� -)���-/$&'�-�.*(�$�2 ��0/$& )�#�-�'�" -./�/0.�҃�ÿ�1ü"�
$)҃��.&$�&�.�*-� -)�)ü-��''���-/$&'��'�$�.((ޔ�-" -ѵ�� -ü&)���
leveranstid anges på orderkvittot. Tänk på att transporten 
från oss till dig inte är inräknad i leveranstiden som anges, 
utan tillkommer. Inom Sverige är transporttiden normalt 
1-2 dagar. Tillgängliga transportsätt kan variera och de som 
"ü'' -�!ť-�%0./��$)�� ./ü'')$)"�1$.�.�$�&�..�)�$�2 ��0/$& )ѵ
 
���Ѻ��$�#�-�$)"��&-�1� '' -��1"$ȅ -�+ÿ�($)$($*-� -� 
– beställ hur lite eller mycket du vill!

FRAKT & EMBALLAGEAVGIFT 
Sverige – från 19 kr, fraktfritt vid order över 400 kr* 
Övr. Europa - från 39 kr

ȡ�è'' -�1$��&ń+��1� )��-/�!-ń�*�#��($)�- �/$''� #ń-ǹ

�ť-� 3�&/�0++"$ȅ�*(�./*-' & )�+ÿ�!-�&/Ҋ�о� (��''�" Ҋ
�1"$ȅ )�- &*(( )� -�-�1$��//�� ./ü'')$)"�'ü()�.�+ÿ� 
222ѵ$(+ �/�ѵ. ѵ��ü-�-ü&)�.��1"$ȅ )�0/��0/*(�/$.&/�$�
 kassan innan ordern godkänns.

Köpvillkor



343342

OUTHÄMTAD FÖRSÄNDELSE
Paketleverans som skickats från oss måste alltid hämtas ut, 
även om du avser att returnera försändelsen. För outhäm-
/���!ť-.ü)� '. �� �$/ -�-�1$� )��1"$ȅ�+ÿ�0++�/$''�сфп�����!ť-�
att täcka våra kostnader. 

LEVERANSADRESS
Det är ditt ansvar som kund att kontrollera att angiven 
leveransadress för din beställning är korrekt. Eventuella 
tillkommande kostnader beroende på felaktig adress 
vidaredebiteras dig.

TRANSPORTSKADOR
Vi står för transportrisken, det vill säga risken för att varan 
skadas eller kommer bort, under transporten från oss till 
dig. Transportskador ska anmälas till oss inom 24 h från 
mottagandet. Spara eventuellt skadat emballage och doku-
mentera gärna skadorna genom att fotografera dem. 

=�����:��
�)'$"/�'�" )�*(��$./�).�1/�'�*�#��1/�'�0/�)!ť-��Ȃü-.'*&�' -�
(DAL) har du som privatperson rätt att ångra ditt köp utan 
.ü-.&$'���)' �)$)"�$)*(�ру���"�-� ȅ -��//��0�(*//�"$/�
varorna. Du som kund ansvarar för transportrisken vid re-
turer, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer 
bort på väg till oss. Vi rekommenderar därför att emballera 
väl och skicka spårbart. Om du returnerar hela ordern kre-
�$/ -�.�# '��*-� -� '*++ /�$)&'ѵ�!-�&/�*�#� (��''�" �1"$ȅѵ�
För att erhålla full kreditering måste dock varorna vara i 
väsentligen oförändrat skick. Fröpåsar får ej vara öppnade. 
Avdrag görs för varornas värdeminskning i den mån den 
beror på att du som konsument hanterat varan i större 
omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess 

egenskaper eller funktion. Om du vill utöva din ånger rätt, 
ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på 
egen bekostnad sända tillbaka varorna. Vi ska utan onödigt 
�-ť%.(ÿ'�*�#�. )�./�$)*(�ру���"�-� ȅ -��//�1$�(*//�"$/�
varorna eller bevis på återsändande, genomföra återbetal-
ning av krediterat belopp. Återbetalningen kommer inte att 
kosta dig något. Vill du använda dig av Konsumentverkets 
ångerblankett (inte obligatoriskt, du kan självklart utöva 
din  ångerrätt på annat sätt) kan den laddas ner via sidan för 
&ť+�1$''&*-�+ÿ�222ѵ$(+ �/�ѵ. ѵ

REKLAMATIONSRÄTT
Enligt Konsumentköplagen har du som privatperson rätt 
�//�- &'�( -�� )�1�-��$�т�ÿ-� ȅ -��//��0�/�"$/� (*/�� )ѵ� 
�0�(ÿ./ �- &'�( -��1�-�)�҃$)*(�.&ü'$"�/$�҃� ȅ -��//��0�
upptäckt felet och felet måste vara ”ursprungligt”, det  
vill säga att det fanns där redan när du mottog varan.  
Vid  godkänd reklamation står vi för returfrakt och trans-
portrisk, beroende på felets art reparerar vi eller byter 
varan, alternativt erbjuder tillgodohavande. I tredje hand 
erhålls ekonomisk ersättning, vilken inte kan överstiga 
varans försäljnings värde. Förlust i näringsverksamhet 
eller annan indirekt skada ersätts inte. Vid eventuell tvist 
följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut. 
Konsumentköplagen gäller inte om du som köpare är 
 näringsidkare. Kontakta oss  alltid först om du vill reklamera 
en vara, innan du returnerar den. Giltigt köpbevis/kvitto 
ska bifogas reklamerad vara. Vi lämnar 2 års garanti på 
alla odlingstillbehör som innehåller elektronik. Garantin 
gäller inte fel som upp kommit genom att varor inte skötts 
eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts 
för onormalt  brukande eller vanvård, utsatts för elektriska 
överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats.
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Beställning och betalning

Så här beställer du
Enklast, och för snabbast leverans, gör du din beställning  
på impecta.se. Där hittar du regelbundet erbjudanden som 
�&�$�.((ޔ� /($/�'*" )ѵ��� ��0/$& )�ü-���)+�..���!ť-��ÿ� �
mobil och läsplatta. 

Import till länder utanför EU:s momszon
För att ta del av information om aktuella villkor, regler och 
��1"$ȅ -�"ü''�)� �$(+*-/��1�!-ť�*�#�!ť-/0'')$)"��1�!ť-.ü)� '. -�
till icke EU-land, till exempel leverans till Norge, Åland och 
andra länder utanför EU:s momszon, hänvisar vi till våra 
�&ť+1$''&*-�+ÿ�222ѵ$(+ �/�ѵ. ѵ

Betalningsalternativ
�ü-��0�#�)�'�-�$�2 ��0/$& )�&�)��0�1ü'%���//�� /�'��1$�� 
�'�-)��җü1 )�( ��&*-/Ҙ� '' -�( ���2$.#�җ.1 ).&��&0)� -Ҙѵ� 
För svenska kunder som gör sin beställning på annat sätt  
"ü'' -�!�&/0-��ру���"�-Ѷ� ȅ -�"*�&ü)��&- �$/+-ť1)$)"ѵ

è.�( -�*(�1ë-��*'$&��� /�')$)".�'/ -)�/$1�+ë�$(+ �/�ǹ. ǹ

87040 Trumpetblomma  
’Kew Blue’ sid. 167

www.impecta.se

POST 
Impecta Fröhandel, SE-643 98 JULITA

TEL 
+46 (0)150-923 31

INTERNET 
222ѵ$(+ �/�ѵ. 

E-POST 
order@impecta.se

�1 ).&��&0)� -�&�)�è1 )�+*./�Ǻ� Ȏ+*./�� '' -�-$)"��$)�.$)�� ./è'')$)"ǹ
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A

Adonis Sommar- 99
Adonis Vår- 195, 224
Afghanperovskia 259
Afrikas Blå Lilja 286
Ageratum 100, 286
Akantus Mjuk- 224
Akleja 229, 230, 273
Akleja Alp- 229
Akleja Grön- 229
Akleja Guld- 229
Akleja Japansk 229
Akleja Klematis- 230
Akleja Pastell- 105, 106, 230
Akleja Scharlakans- 229
Aklejruta 267
Alant 199, 249
Alfalfa 187, 192
Allium  52, 226
Aloe 286
Alpakleja 229
Alpaster 232
Alpförgätmigej 150, 255
Alpgentiana 245
Alpgullregn 282
Alpmartorn 244
Alpros 284
Alpsippa Gul 262
Alpvallmo 257
Alruna 200
Alströmeria 227
Alunrot 248
Alunrot Blod- 248
Amarant Ax- 116
Amarant Blad- 73, 90
Amarant Blod- 101, 102
Amarant Katt- 165
Amarant Klot- 132, 291
Amarant Papegoj- 102, 286
Amarant Röd Guld- 132
Amarant Topp- 97, 102, 191
Ambraträd 283, 294
Amerikansk Trollhassel 282
Amerikansk Ädelmynta 219
Amerikanskt Kermesbär 201, 259
Ampeljordgubbe 44
Ampelpilört 159
Ampelskära 108
Ampelsäv 139, 293
Ampeltomat 84, 85
Anemon Flik- 227
Anemon Porslins- 228
Angelonia  103
Anis 219
Anis Back- 201, 277
Anisisop 100, 186, 206, 225
Anisisop Koreansk 100, 186, 206, 225
Antilopöga 106
�-��$.&/���Ȃ � счш
Aralia Lund- 195, 230
Arontorpsros 195, 224
Asiagurka 43

Asiatisk Kål 49, 90
Aster Alp- 232
Aster Midsommar- 232
Aster Sommar- 112, 113, 114, 115
Aster Tistel- 233
Aster Vinter- 118, 289
Aster Zulu- 130, 291
Astilbe 232
Astrakansquash 79
Atlasblomma 118
Aubergin    33, 299
Aubergin Mini- 33, 299
Aubergin Röd    171
Aubrietia 232
Aurikel Rosen- 261
Aurikel Trädgårds- 262
Axamarant 116
Axcelosia 116
Axnepeta 152, 188, 256
Axrisp 165

B

Backanis 201, 277
Backnejlika 240
Backsippa 262, 278
Backsippa Sibirisk 262
Backtimjan 189, 268, 279
Bacopa 171
Badsvampranka 192
Ballongblomma 152
Ballongbuske Monark- 132
Ballongranka 115, 288
Balsambulbine 196, 288
Balsamin 136, 292
Balsamin Blomsterbusk- 136, 292
Banan Etiopisk 290
Bananpaprika     39
Banatpion 257
Barbadin 295
Basilika 154, 215
Basilika Blomster- 154, 215
Basilika Citron- 217
Basilika Kanel- 215
Basilika Lime- 215
Basilika Purpur-    216
Basilika Sallat- 216
Basilika Småbladig 216, 217
Basilika Storbladig 216
Basilika Thai- 154, 216
Basilika Vanilj- 217
Basilika Vild 211
Bataviasallat    68
Bauhinia Purpur- 287
Begonia 107, 287
Begonia Häng- 107, 108, 287
Begonia Sommar- 107
Belladonna 196, 232
Benediktinerrot 199, 276
Bergenia Hjärt- 233
Berglin 252
Bergmynta 211
Bergnarv 231

Bergnejlika Stor 240
Bergpalm 288
Bergslejongap Spansk 229
Bergstjärna 231
Bergvallmo Blå 254
Bergvallmo Kaskad- 254
Beta Foder- 191
Betonika Läke- 203, 267
Bibalsam 215, 255
�$Ȇ*(�/��   81, 82
Bindsallat     69
Binka Prakt- 243
Bittergurka 43, 94
Biväxter Blandning 99, 186
Björnrot 200, 254
Bladamarant 73, 90
Bladcikoria 73
Bladdill    40, 41, 103, 206, 207
Bladkoriander 211
Bladmynta 73, 74, 90, 91, 218
Bladnässla 164, 297
Bladpersilja    60, 61, 218
Bladselleri Kinesisk 74, 91, 207
Blandning Kulturarv  99
Blandning Biväxter 99, 186
Blandning Sommarblom 99
Blek Solhatt 198, 242
Blekselleri    76
Blodalunrot 248
Blodamarant 101, 102
Blodhibiskus 135, 292
Blodklöver 189, 193
Blodnäva 246
Blodrot 202, 278
Blodstilla 202, 264
Blodtopp 202, 264
Blodört 264
Blomkål    45
Blomman för Dagen 138, 139, 293
Blomsellerikål 49, 91
Blomsterbasilika 154, 215
Blomsterbuskbalsamin 136, 292
Blomsterböna    36, 37, 163
Blomsterkörvel 155
Blomsterlin 145
Blomstermorot 125, 186
Blomstertobak 153
Blomstertobak Stor     152
Blå Bergvallmo 254
Blå Bolltistel 187, 243
�'ÿ��-ü.ޔ��'�� стф
Blå Nemesia 151
Blå Passionsblomma 295
Blå Snokört    128, 187
Blåduva 195, 224
Blågran 283
Blågull Polar- 260
Blåklint 116, 117
Blåklint Gammaldags 117, 274
Blåklocka Liten 235, 274
Blåklocka Stor 234, 274
Blåklocka Stor Vit 234
Blåkudde 128, 187
Blålusern 187, 192

Index �4(�*'�!ń-��&*�*�#��0'/0-�-1�$)�$& -�-��//�&1�'$/ /.Ȏ
(è-&)$)" )�!ń- &*(( -�+ë� )� '' -�͘ -���1�.*-/ -)�ǹ
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Blåmunkar Franska 249
Blåmåra 106
Blåparasoll 177
Blåregn 284
Blåsalvia 168, 169
Blåsvingel 244
Blåverbena 204, 269
Blåvinda 120
Blåärt 90
Blåöga 129, 291
Bockhornsklöver 193, 203
Bockrot 201, 277
Bockrot Stor 260
Boliviabegonia  107, 287
Bollmåra 259
Bolltistel Blå 187, 243
Bollviva 260
Bolmört 199, 276
Bomull Indisk 291
Bondböna    33, 34,179
Borlottoböna   34
Borstnarf 263
Borstnejlika 240
Borstnejlika Ettårig 125, 126
Borsttåtel 121, 238
Bovete     187, 191
Brasiliansk Klocktobak 152
Bredbladigt Bocktörne 213, 283
Brinnande Kärlek 253
Broccoli    46
Broccoli Vinter- 46
Broccolirybs 46
Broccolo 46
Brokgilia 145
Brokgyckelblomma  150
Brokig Kandelaberviva 262
�-*&' 2$.$�� рууѶ�сфр
Broksalvia 169
Broksporre 145
Broktörel 129
Bronsfänkål 212, 245
Brudslöja 247
Brun Fingerborgsblomma 241
Brun Nätgurka 43, 96
Brunnäva 246
Brunska 199, 248, 276
Brysselkål     46, 47, 109
Brytböna    34, 35
Brytböna Stör-    35
Brytsockerärt     88
Brännässla 193
Bukettgilia 131
Bukettviol 269, 270
Buskbasilika 217
�- "(ޔ&.�0*-".�'*((�� сур
Buskkrasse 177, 178
Buskkål 238
Buskmarguerit 106
Busknattljus 257
Busktagetes 172
Buskvallmo 263
Bäckveronika 204, 269, 280
Bägarblomma 153, 294
Bärmålla 74, 91
Bärnstensvippa 175
Bärpeppar 38, 210
Böna Bond-    33, 34, 179
Böna Borlotto-    34
Böna Bryt-    34, 35

Böna Flageolet- 35
Böna Hjälm- 127
Böna Lång- 38, 92
Böna Purpur- 36
Böna Rosen-    36, 37, 163
Böna Rödbladig Hjälm- 127
Böna Skär- 37
Böna Soja-     37
Böna Sprit- 37
Böna Störbryt-    35, 36
Böna Störpurpur-     36
Böna Störskärvax-     38
Böna Störvax- 38
Böna Vax- 37

C

Cantaloupemelon 55
Chilensk Guldoxalis 155
Chilipeppar     38, 39, 40, 208, 209, 210
Chiltepinpeppar 39, 210
Chokladkrage 108
Chokladskära 121
Choy Sum 49, 91
Chrysanthemum Ätlig 94
Cigarettglöd 124, 289
Cikoria 191, 197, 236, 274
Cikoria Sallats-    72, 73
Cikoriasallat     72
Citronbasilika 217
Citronbergamot 214
Citroneukalyptus 290
Citrongräs Ostindiskt 40, 93, 211
Citronkattmynta 201, 256
Citronmeliss 214
Citronskära 123
Citrontemynta 214
Clarkia 118
Cocktailtomat 82
Cossallat      69
Curryeternell 135, 212
Curryplanta 135, 212
Cyklamen Höst- 238
Cymbalblomma 154, 295
Cypress Röd Sommar- 107

D

Daggfunkia 248
Daggkåpa Jätte- 226
Daggsalvia 168
Dahlia Dekorativ- 238
Dahlia Halskrås- 124
Dahlia Kaktus- 124
Dahlia Pompon- 124, 239
Dahlia Sommar- 124
Dalmatinerkrage 193, 267
Dang-Shen 197, 237
Dansk Körvel 207
Dansk Vinterkörvel 207
Darrgräs Italienskt 109
Degluptaeukalyptus 282, 290
Dekorationsgräs 192
Dekorativdahlia 238
Dill 41, 207
Dill Blad-    40, 41, 103, 206, 207
Djungelgurka     43, 94

Djävulens Avbett 203, 279
Dockkrage 108, 109
�*ȅ&'$)/� рпс
�*ȅ&'$)/��0'� рпс
�*ȅ'0+$)� руц
�*ȅ)�//'%0.��$//� рфф
�*ȅ) ( .$��� рфр
�*ȅ- . ��� рхф
Doroteablomma Stor 119
Dragon Rysk 208, 231
Drakblodsträd 290
Drakblomma Turkisk 127
Drakmynta 164, 259
Drivcikoria     72
Drivsallat     69
Druvgurka      41
Dubbel Kejsarvinda     138
Durra 171, 192
Dvärgbanan 290
Dvärggranatäpple 298
Dvärgkrage 119
Dvärgluktärt 143
Dvärgpalm 289
Dvärgsolros 133
Dysterpenstemon 258
Dårört 203, 265

E

�� '2 $..� сфр
Eldblomma 101
Eldkrona 293
Eldskära 123
Elfenbensklocka Kaukasisk 234
Engelsk Vallmo 254
Enkel Vallmo 156, 157
Escarolesallat 72
Esparsett 188, 192
Eternell Curry- 135, 212
Eternell Gul Stjärn- 170
Eternell Jätte- 180
Eternell Pärl- 227
Eternell Rabatt- 135
Eternell Rosen- 165
Etiopisk Banan 290
Ettårig Borstnejlika  125, 126
Ettårig Stockros 101
Eukalyptus 198, 282, 290, 291
Eukalyptus Citron- 290

F

Facelia 163
Facelia Honungs- 163, 188, 192
Facelia Klock- 162
Fackelblomster 253
Fackellilja 250
Fagertrav 106, 230
Fattigmans Ginseng 197, 237
Fattigmans Orkidé 170, 298
Feberträd 198, 291
Femudding  159, 297
Fetblad Kaukasiskt 266
Fetknopp Gul 265, 279
Fibbla Blå Gräs- 235
Fibbla Rosen- 123
Fibbla Vit Gräs- 235
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Fingerborgsblomma 127, 197, 241
Fingerborgsblomma Brun 241
Fingerborgsblomma Busk- 241
Fingerborgshatt 258
Fingerört Indisk 260
Fingrad Rodgersia 263
Fjädernejlika 240
Fjädernejlikrot 246
Fjädervallmo 157
Fjällkvanne 207, 228, 273
Fjällsippa 241, 275
Fjärilsblomster Prunk- 170, 298
Fjärilskrasse 178, 300
Fjärilsviol 270
Fladdermusblomma 299
Flageoletböna 35
Flamblomma 163
Flaskkurbits 139
Flenörtsisop 100, 206, 225
Flerårig Kyndel 220, 265
Flerårig Solros 247
Flerårig Stockros 226
Flicköga 120, 237
Flikanemon 227
Flikhortensia 282
Flitiga Lisa 136, 137, 292
Flocka Stjärn- 232
Flockel Fläck- 187, 244
Flockel Hamp- 198, 244, 275
Flocksidenblomma 109
Flox Höst- 259
Flox Sommar- 163, 164
�'ü��*ޕ&& '� рчцѶ�суу
Fläcklungört 202, 262, 278
Fläckvallmo 155
Foderbeta 191
Fodermärgkål 191
Fransad Basilika 216
Fransk Lavendel 213, 250
Franska Blåmunkar 249
Franskt Kungsljus 268
�-�).&/-$ȅ� стр
Freesia 130, 291
Friseesallat 72
Frossört Purpur- 170
Funkia Dagg- 248
Fylld Solros 133
Fänkål 212
Fänkål Brons- 212, 245
Fänkål Söt-    41, 212
Färgkulla 228
Färgsporre 145
Färgtistel 115
Färgväppling 232
Förgätmigej Alp- 150, 255
Förgätmigej Kinesisk 124
Förgätmigej Trädgårds- 150, 151, 255, 256
Förgätmigej Äkta 277

G

Galapagostomat 87
Galnebär 196, 232
Gammaldags Blåklint 117, 274
Garbanzoböna 90, 95, 191
Gentiana Alp- 245
Gerbera 291
Getrams 201, 260, 277

Getruta 198, 245
Gilia Brok- 145
Gilia Bukett- 131
Ginkgo 199, 282
Ginseng Fattigmans 197, 237
Glansmiskantus 255
Glanstagetes 221
Glim Höst- 266
Glim Prärie- 266
Glim Smäll- 266, 279
Glim Sommar- 171
Gode Kung Henriks Målla 196
Gojibär 213, 283
Gossen i det gröna 99
Gran Blå- 283
Granadilla Jätte- 295
Granadilla Purpur- 295
Grekisk Lövkoja 149
Grekisk Oregano    217, 218, 257
Grekiskt Hö 193, 203
Grekvädd Stor 249
Grenkufea 124
Grenkulla 118
Groblad 201, 260
Grusnejlika 132
Gruvsallat 76
Gråmalva 199, 251
Gräs Ampelsäv 139, 293
Gräs Blåsvingel 244
Gräs Borsttåtel 121, 238
Gräs Dekorations- 192
Gräs Glansmiskantus 255
Gräs Harsvans 139, 140
Gräs Hässlebrodd 254
Gräs Italienskt Darr- 109
Gräs Jättetåtel 255
Gräs Katt- 106, 191
Gräs Prydnads- 99
Gräs Pärlhirs 116
Gräs Rubin- 149
Gräs Rött Pampas- 237
Gräs Silverkärleks- 128, 243
Gräs Stort Moskit- 233
Gräs Svansfjäder- 151
�-ü.�� Ȃ� рсчѶ�ршр
Gräs Vanilj- 207, 229
Gräs Vitt Pampas- 237
Gräs Vårälväxing 266
Gräs Älg- 198, 245, 275
�-ü.ޔ��'���'ÿ� стф
�-ü.ޔ��'���$/� стф
Gräslök    52, 206
Gräslök Kinesisk 52, 91, 206
Grön Helgonört 220, 265
Grön Rävsvans 101
Grönakleja 229
Gröngödsling Tagetes 174, 175, 193
Grönkål    47, 48, 109
Grönlilja 271
Grönmynta 214
Guadaloupegurka     43, 94
Guava 297
Gul Alpsippa 262
�0'��*ȅ�&' %�� ссш
�0'��*ȅ&'$)/� рпс
Gul Doroteablomma 119
Gul Fetknopp 265, 279
Gul Luktviol 270
Gul Läkerudbeckia 198

Gul Lök     51
Gul Pysslingkrage 119
Gul Rödbeta     68
Gul Sidenört 106
Gul Solhatt 198
Gul Stjärneternell 170
Gul Stockros 226
Gul Sötväppling 192, 200, 277
Gul Zucchini 78
Gul Äggplanta 33, 299
Gul-Lupin 147
Guldakleja 229
Guldamarant Röd 132
Guldhjärta 238
Guldipomoea 139, 293
Guldoxalis Chilensk 155
Guldzinnia      182
Gulkrage 176
Gullboll 165
Gullklematis 236
Gullnattljus 257
Gullregn Alp- 282
Gullskära 123
Gullstråle 149
Gulltörel 244
Gullviva 261, 278
Gulmåra 198, 245, 276
Gulsippa 228, 273
Gulsporre 200, 276
Gulvädd 265
Gulöga 286
Gunnera Jätte- 246
Gurka Djungel-     43, 94
Gurka Druv-     41
Gurka Sikkim- 43, 96
Gurka Slang-    42, 43
Gurka Svamp- 192
Gurka Vit Slang- 43
Gurka Växthus-     42
Gurka Äppel-     43
Gurkmelon 55
Gurkört 108, 186, 208
Gyckeblomma Brok- 150
Gyckelblomma 255
Gyckelblomma Kopparröd 254
Gyllenbär 61

H

Halskråsdahlia 124
	��*ޕ+)& '� ршчѶ�сууѶ�сцф
Haricots Verts 35
Harmelbuske 201, 258
Harsvans 139, 140
Hartstimjan 221
Harört 109
Hassel Amerikansk Troll- 282
Hasselört 196, 231
Havannapeppar 39, 40, 210
Haverrot     43, 94
	 �� 2$".) %'$&�� рсхѶ�сшп
Helbladig Klematis 236
Helghö 188, 192
Helgonört Grön 220, 265
Heliotrop 135
Herkuleskalebass 44, 95
Hibiskus Blod- 135, 292
Hibiskus Prakt- 136, 292
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Himmelsblomma 119
Hirs 155
Hirs Prydnads- 171
Hirs Pärl- 116
Hjälmböna 127
Hjälmböna Rödbladig 127
Hjärtansfröjd 214
Hjärtbergenia 233
Hjärtstilla 199
Hjärtstilla Sibirisk 144, 200
Honungsfacelia 163, 188, 192
Honungsört 163, 188, 192
Hornviol 269, 270
Hortensia Flik- 282
Hubbardpumpa    62
Humle 213, 248
Humleblomster 276
Humlesuga 203, 267
Hundtandslilja 244
Husarknappar 169
Huvudsallat    69, 70
Hyacintböna 127
Hyacintviva 261
Hybridbasilika 217
Hybridjulros 247
Hybridmejram 155, 295
Hybridtagetes Stor 172
Hyll 284
Hålnunneört 238, 275
Hårig Skugglilja 268
Hängbegonia  107, 108, 287
Hänglobelia 146, 147
Hängpetunia  161, 162
Hängslöja 247
Hängverbena Stor 131
Hässlebrodd 254
	ü./ޔ��'�� ршфѶ�стрѶ�сцт
Häxört Stor 197, 236, 274
Höblomster 139
Höstcyklamen 238
	ť./3*ޕ� сфш
Höstglim 266
Höstmorot    56, 57
Höstskäggört 159
Höstvädd 265

I

Iberis Vinter- 248
Indiankrasse 177, 178
Indigo 249, 282
Indisk Banan 294
Indisk Bomull 291
Indisk Fingerört 260
Indisk Spikklubba 289
Inkakrage 176
Iris Strand- 249
Irlands Klockor 150
Isbegonia 107
Isbergssallat 70
Islandsvallmo 258
Isop 192, 213, 248
Isop Anis- 100, 186, 206, 225
Isört 74, 95
Italiensk Maskros 72
Italiensk Oxtunga 227
Italiensk Rucola    71, 72, 212
Italienskt Darrgräs 109

J

Jakaranda 293
Japansk Akleja 229
Japansk Jätterättika 66, 93
Japansk Lykta 259
Japansk Persilja 50, 92, 211
Japansk Tomat  87
Japansk Viva 261
Japansk Zelkova 284, 300
Johannesört Äkta 199, 248, 276
Jordgubbe  44
Jordgubbe Ampel- 44
Jordmandel     44, 95, 191
Jordnöt 286
Judas Silverpenningar 252
Julros 247
Julros Hybrid- 247
Jungfru Marie Sänghalm 198, 245, 276
Jungfruhirs 155, 257
Jungfrukorg 154
Jungfrun i det gröna 154
Jungfrun Spanska 154
Järnört 204
Jätte-Eternell 180
Jättedaggkåpa 226
Jättegranadilla 295
Jättegunnera 246
Jätteklint 116
Jättekungsljus 268
Jättelilja 235
Jättelök     51
Jättemorot     57
Jättenattljus 154
Jättepalettblad 164, 297
Jätteprästkrage  144, 251
Jättepumpa      62, 63
Jättesolros 132, 133
Jättestäpplilja 243
Jättetåtel 255
Jättevallmo Trädgårds- 258
Jätteverbena 178, 189
Jättevädd 235

K
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Kailaan 49, 91
Kaki 290
Kaktusdahlia 124
Kaktusmix 300
Kalebass Herkules- 44, 95
Kalebasspumpa 139
Kamferlavendel 199, 250
Kamomill 213, 277
Kamomill Romersk 196, 236
Kanariesalvia 167, 188
Kandelaberviva Brokig 262
Kanelbasilika 215
Kantlobelia 145, 146
Kantnepeta 256
Kapkrusbär 61
Kaplobelia 145, 146, 147
Kapris 288
Karamellilja 258

Kardinalstjärnvinda 139
Kardon 44, 95
Karottmorot 58
Karpaterklocka  115, 233, 234
Kaskadbergvallmo 254
Kaskadpelargon 159, 296, 297
Kattamarant 165
Kattgräs 106, 191
Kattmynta 201, 256
Kattmynta Citron- 201, 256
Kaukasisk Elfenbensklocka 234
Kaukasiskt Fetblad 266
Kejsarträd 283
Kejsarvinda 138, 293
Kejsarvinda Dubbel     138
� )/0�&4&�Ȃ � счс
Kermesbär Amerikanskt 201, 259
Kikärt    90, 95, 191
Kinesisk Bladselleri 74, 91, 207
Kinesisk Broccoli 49, 91
Kinesisk Förgätmigej 124
Kinesisk Gräslök 52, 91, 206
Kinesisk Klockviva 237
Kinesisk Kål 49, 91
Kinesisk Riddarsporre 125, 240
Kinesisk Rättika     67, 91
Kinesisk Salladskål 49, 91
Kinesisk Sallat     72, 94
Kinesisk Smörboll 268
Kinesisk Spenat 73, 90
Kinesiskt Tempelträd 199, 282
�$2�)�� утѶ�шф
�$2�)*� утѶ�шф
Klematis Gull- 236
Klematis Helbladig 236
Klematis Kron- 236
Klematis Styv- 236
Klematisakleja 230
Klint Blå- 116, 117
�'$)/��*ȅҊ� рпс
Klint Gammaldags Blå- 117, 274
�'$)/��0'��*ȅҊ� рпс
Klint Jätte- 116
Klint Silver-     117
Klint Vädd- 235, 274
Klippnejlika 259
Klocka Karpater- 115, 233, 234
Klocka Kaukasisk Elfenbens- 234
Klocka Leander- 152
Klocka Liten Blå- 235, 274
Klocka Maria- 234
Klocka Mjölk- 234
Klocka Pyramid- 235
Klocka Rapunkel- 96, 196, 208
Klocka Snö- 251
Klocka Stjärn- 235
Klocka Stor Blå- 234, 274
Klocka Topp- 234
Klocka Vax- 249
Klocka Vit Topp- 234
Klocka Ängs- 274
Klockfacelia 162
Klocklök 226
Klockmalva  99, 286
Klockranka 119, 289
Klockranka Vit 119, 289
Klocktobak 152
Klocktobak Brasiliansk 152
Klockviva Kinesisk 237
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Klotamarant 132, 291
Klotlök 186, 227
Klänglilja 291
Klätt 273
Klätt Prakt- 252
Klätt Purpur- 253
Klätt Sommar- 101
Klöver Blod- 189, 193
Klöver Prärie- 197, 239
Klöver Purpur- 268
Klöver Röd- 279
Klöver Vit- 189, 193, 279
Knölfänkål    41, 212
Kokardblomster 245
Kokardblomster Sommar- 130
Kokböna 34
Kolibrimynta 100, 225
Kolibrimynta Orange 99, 186, 224, 225
Kolvhirs 171
Komatsuna 49, 92
Kopparröd Gyckelblomma 254
Koreansk Anisisop 100, 186, 206, 225
Koreansk Mynta 186, 206, 225
Koreansk Plymspirea 231
Koriander     211
Koriander Blad- 211
Kornvallmo     156, 156, 277
Korsikansk Mynta 149, 214, 294
Kranskrage 132
Kransveronika 269
Krasse Busk- 177, 178
Krasse Fjärils- 178, 300
Krasse Slinger-    178
Krasse Smörgås-    44, 75
Krasse Storbladig Smörgås- 44, 75
Krasse Vatten- 74, 215
Krasse Vinter- 76
Kristi Korsblomma 295
Krollilja 252
Kronklematis 236
Kronrabarber 202, 262
Kronärtskocka     45, 45
Kruksolros 133, 292
Krussallat    71
Kryddkrasse    44, 75
Kryddsalvia     220, 264
Kryddtagetes 175, 221
Kryddtimjan    189, 221, 222, 268
Krypmynta 149, 214, 294
Krysantemum 118, 289
Kuddviva Skär 227
Kulturarv Blandning 99
Kummin 211
Kummin Spis- 211
Kummin Svart- 215
Kungsljus 204, 280
Kungsljus Franskt 268
Kungsljus Jätte- 268
Kungsljus Viol- 269
Kungsmynta 217, 257
Kungsnejlikrot 246
Kungsängslilja 245, 275
Kunth’s Nattljus 257
Kurbits Flask- 139
Kvanne Fjäll- 207, 228, 273
Kvanne Röd- 207, 228
Kyndel Sommar- 220
Kyndel Sten- 119, 197, 237

Kyndel Vinter- 220, 265
Kål Asiatisk 49, 50, 90, 91, 92, 93, 94
Kål Blom-    45
Kål Broccoli    46
Kål Broccolirybs 46
Kål Broccolo 46
Kål Bryssel-      46, 47, 109
Kål Fodermärg- 191
Kål Grön-     47
Kål Palm-     47, 109
Kål Prydnads- 109
Kål Purpur- 48, 109
Kål Röd- 48
Kål Savoy- 48
Kål Spets-    48
Kål Strand- 96, 238
Kål Stäpp- 238
Kål Viol- 76
Kål Vit-     48, 49
Kålrabbi    50, 51
Kålrot 51
Kägelkaktus 290
Källfräne 74, 215
Käringtand 252, 276
Kärleksblomster 151
Kärleksblomster Snö- 152
Kärleksgräs 128, 191
Kärlekslilja 286
Kärleksvilla 197
Körsbärspaprika 60, 209
Körsbärsplommon 283
Körsbärstomat    82, 83, 84, 85, 298
Körvel Blomster- 155
Körvel Dansk 207
Körvel Dansk Vinter- 207
Körvel Rot-     64, 96
Körvel Spansk 215, 256
Körvelrova     64, 96

L

Lager 293
Lakritsrot 199, 246
Lakritstagetes 172, 221
Lakritsört 172, 221
Lammöron 266
Land Kelp 78, 92
Lavendel 213, 250
Lavendel Skärm- 143, 213, 250
Lavendel Sommar- 143
Lavendel Spik- 199, 250
Leanderklocka 152
Lejongap    103, 104, 105
Lejongap Spansk Bergs- 229
Lejongapsranka 147
Lejonöra Sommar- 143
Leopardblomma 139, 249
Levande Stenar 294
Leverbalsam 100, 286
 2$.$�� рууѶ�сфс
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Libbsticka 213
Lila Kolibrimynta 100, 225
Lilja Fackel- 250
Lilja Grön- 271
Lilja Hundtands- 244

Lilja Hårig Skugg- 268
Lilja Jätte- 235
Lilja Jättestäpp- 243
Lilja Karamell- 258
Lilja Kroll- 252
Lilja Kungsängs- 245, 275
Lilja Stor Sand- 228
Lilja Stäpp- 243
Limebasilika 215
Lin Berg- 252
Lin Blomster- 145
Lin Spånads- 145, 200
Lingon 284
Linnétagetes     173
Liten Blåklocka 235, 274
Liten Såpnejlika 265
Liten Tagetes    175, 221
Ljung 274, 282
Lobelia Häng- 146, 147
Lobelia Kant- 145, 146
Lobelia Rabatt- 147
Luktreseda 165, 298
Luktviol 270
Luktviol Gul 270
Luktärt    140, 141, 142, 143
Luktärt Dvärg- 143
Lundaralia 195, 230
Lungrot 196
Lungört Fläck- 202, 262, 278
0+$)��*ȅҊ� руц
Lupin Gul- 147
Lupin Ull- 147
Lusern Blå- 187, 192
Lyckliga Lotta  136
Lyrsalvia 263
Långböna 38, 92
Läkebetonika 203, 267
Läkekungsljus 204, 269
Läkemalva 195, 227
Läkeringblomma 196
Läkerudbeckia 198, 242
Läkesilverax 195, 224
Läkeverbena 204
Läkevänderot 204, 268
Löjtnantshjärta 250
Löjtnantshjärta Vitt 250
Lök Gräs-    52, 206
Lök Gul     51
Lök Jätte-     51
Lök Kinesisk Gräs- 52, 91, 206
Lök Klock- 226
Lök Klot- 186, 227
Lök Pip- 52, 53, 226
Lök Prydnads- 52, 226
Lök Prärie- 53, 226
Lök Purjo-      53
Lök Rams- 53, 206, 227, 273
Lök Röd 51
Lök Röd Sallads- 53
Lök Sallads-     53
Lök Schalotten- 52
Lök Silver- 52
Lök Sylt- 52
Lök Tak- 266
Lök Vinter- 51
Lövkoja Grekisk 149
Lövkoja Sommar- 149
Lövkoja Strand- 148
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M

Mâchesallat    73
Madagaskarpalm 295
Madia 148
Majrova    54
Majs Mini- 54
Majs Pop-    54
Majs Prydnads-     180, 181
Majs Socker- 54
Majviva 261, 278
Malabarspenat 78, 92
Malva Grå- 199, 251
Malva Klock- 99, 286
Malva Läke- 195, 227
Malva Mauritansk Röd- 200, 253
Malva Mysk- 148, 253
Malva Prakt- 148
Malva Röd- 148, 200, 253
Malva Sommar- 148, 149
Malört 196, 208, 231
Malört Sommar- 208
Mammutpumpa      62, 63
Mammutträd 284
Mandelblomma 279
Mandelträd 283
Mangold    55, 108
Mangomelon     56
Marguerit Busk- 106
Mariaklocka 234
Mariatistel 220, 266
Martorn Alp- 244
Martorn Rysk 129, 244
Marylandzinnia 182, 183, 184
Mattram 193, 203
Mattram Trädgårds- 175, 176
Mattslöja 246
Maurandia 149
Mauritansk Rödmalva 200, 253
Maximilians Solros     247
Medaljongblomster 149
Mejram 217
Melon Cantaloupe- 55
Melon Gurk- 55
Melon Mango-     56
Melon Nät-     56
Melon Vatten-      56
Mexikansk Solblomma 176
Mexikansk Tagetes 193, 203, 221
Mexikansk Vild Tagetes 221
Mexikohatt 165
Mibuna  49, 92
Midsommaraster 232
Midsommarkulla 228
Midsommarman 202, 262, 278
Mini Pak Choi  50
Miniatyrros 298
Miniatyrsolros 135
Miniaubergin  33, 299
Minimajs  54
Minipensé  179, 270
Minipetunia  112
Miniplocksallat 70
Minutina 75, 96
Miskantus Glans- 255
Mitsuba 50, 92, 211
Mitsuba Mörkbladig 238
Mizunakål 49, 50, 92

Mjukakantus 224
Mjölkklocka 234
Monarkballongbuske 132
Morot Blomster- 125, 186
Morot Höst-    56, 57
Morot Sommar-    57, 58
Morot Vild- 197, 275
Moses Brinnande Buske 240
Mosippa 262
Moskitgräs Stort 233
Mullbär Svart 283
Mullbär Vitt 283
Murreva 238
Murslöja 132
Muskatellsalvia 264
Musselsquash    79
Musselsyska 150
Mynta Amerikansk Ädel- 219
Mynta Blad- 73, 74, 90, 91, 218
Mynta Citronkatt- 201, 256
Mynta Drak- 164, 259
Mynta Grön- 214
Mynta Katt- 201, 256
Mynta Kolibri- 100, 225
Mynta Kryp- 149, 214, 294
Mynta Kungs- 217, 257
Mynta Orange Kolibri- 99, 186, 224, 225
Mynta Peppar- 214
Mynta Polej- 214, 254
Mynta Rund- 214
Mynta Vatten- 214, 254, 277
Myrten 294
Myskmadra 212, 245, 275
Myskmalva 148, 253
Myskpumpa     63, 95
Målla Bär- 74, 91
Målla Röd Trädgårds-    74
Målla Trädgårds- 76, 106
Månskensnepeta 256
Månstråle 249
Månvinda 137, 293
Märgärt    88, 89
Mörkbladig Mitsuba 238

N

Nakenfröpumpa 63
Nakna Jungfrun 197, 237
Narcisstobak 153
Nattblomster 180
Nattens Drottning 298
Nattljus 201
Nattljus Gull- 257
Nattljus Jätte- 154
Nattljus Kunth’s 257
Nattljus Silver- 257
��//'%0.��$//��*ȅҊ� рфф
Nattviol Trädgårds- 247
Nejlika Back- 240
Nejlika Borst- 240
Nejlika Ettårig Borst- 125, 126
Nejlika Fjäder- 240
Nejlika Grus- 132
� %'$&��	 �� 2$".Ҋ� рсхѶ�сшп
Nejlika Klipp- 259
Nejlika Liten Såp- 265
Nejlika Sommar- 126, 290
Nejlika Stor Berg- 240

Nejlika Student- 253
Nejlika Såp- 203, 265, 278
Nejlika Trädgårds- 126
Nejlikrot 199, 276
Nejlikrot Fjäder- 246
Nejlikrot Prakt- 246
Nejlikrot Röd 246
Nemesia 151
Nemesia Blå 151
Nepeta Ax- 152, 188, 256
Nepeta Kant- 256
Nepeta Månskens- 256
Nierembergia 153, 294
Njurvinda 127
Nunneört Hål- 238, 275
Nyzeeländsk Spenat 78
Nätmelon     56
Näva Blod- 246
Näva Brun- 246
Näva Pelargon- 243
Näva Ängs- 246, 276

O

Okra 58, 92, 286
Okra Sol- 286
Oleander 294
Olivträd 295
Oljefröpumpa 63
Ollonpumpa 63
Opuntia 295
Orange Kolibrimynta 99, 186, 224, 225
Oregano 217, 257
Oregano Grekisk    217, 218, 257
Oregano Syrisk    217
Orientalisk Melon  56
Ostindiskt Citrongräs 40, 93, 211
Oxalis Chilensk Guld- 155
Oxtunga 195, 227, 273
Oxtunga Italiensk 227

P

Paddbär 195, 224
Pajpumpa      63
Pak Choi 50, 93
Palettblad 164, 297
Palettblad Jätte- 164, 297
Palmkål     47, 109
Palsternacka 59, 218, 277
Pampasgräs Rött 237
Pampasgräs Vitt 237
Papegojamarant 102, 286
Papegojblomma 299
Paprika    59, 60
Paprika Körsbärs- 60, 209
Paprika Spets- 60
Paprika Tomat- 60, 288
Paradisblomster 118
Parfymmelon     56
Passionsblomma Blå 295
Passionsfrukt 295
Pastellakleja  105, 106, 230
Pelargon  158, 296
Pelargon Kaskad- 159, 296, 297
Pelargonnäva 243
Penispeppar 39, 209
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Pensé  179, 180
Pensé Mini- 179, 270
Penstemon 159, 258
Penstemon Dyster- 258
Pepino 88, 95
Peppar Bär- 38, 210
Peppar Chili-     38, 39, 208, 209
Peppar Chiltepin- 39, 210
Peppar Havanna- 39, 40, 210
Peppar Tabasco- 40, 210
Pepparmynta 214
Perovskia Afghan- 259
Persilja Blad-    60, 61, 218
Persilja Japansk 50, 92, 211
Persilja Krusbladig    61, 218, 219
Persilja Rot-    61, 219
Persimon 290
Pestskråp 201, 259, 277
Petunia  160, 161
Petunia Häng- 161, 162
Petunia Mini- 112
Petunia Rondell- 162
Physalis 61
Piccolobasilika 217
Picknicktomat    81
Pilgrimskrasse 178, 300
Pilört Slinger- 159
Pimpinell 220, 264
Pion Banat- 257
Pionvallmo 157, 158
Piplök 52, 53, 226
Pipört 235
Plattvial 143
Plocksallat    70, 71
Plocksallat Mini- 70
Plommon Körsbärs- 283
Plommontomat    85, 86, 87
Plymspirea Koreansk 231
Plymört 116
Polarblågull 260
Polejmynta 214, 254
Pompondahlia 124, 239
Popmajs    54
Poppelros 148, 149
Porslinsanemon 228
Portlak Prakt- 164
Portlak Trädgårds- 76, 219
Portlak Vinter- 76
Praktbinka 243
Prakthibiskus  136, 292
Praktklätt 252
Praktmalva 148
Praktmire 103
Praktnejlika 126, 240
Praktnejlikrot 246
Praktportlak 164
Praktröllika 224
Praktsalvia 169
Praktveronika 189, 269
Praktvädd 170, 188, 189
Prickig Hästmynta 200, 215
Prickig Temynta 200, 215
Prins Gustafs Öga 151, 152
Prunkfjärilsblomster 170, 298
Prydnadsgräs 99
Prydnadshirs 171
Prydnadskål 109
Prydnadsmajs     181, 180
Prydnadsoregano 155, 295

Prydnadspajpumpa  64
Prydnadspumpa 64, 123, 124
Prydnadsris 155
Prärieglim 266
Prärieklöver 197, 239
Prärielök 53, 226
Prästkrage 251, 276
Prästkrage Jätte- 251
Pumpa Hubbard-    62
Pumpa Jätte-     62
Pumpa Mammut-     62, 63
Pumpa Mysk-     63, 95
Pumpa Nakenfrö- 63
Pumpa Paj-     63, 64
Pumpa Prydnads- 64, 123, 124
Pumpa Skruvhals-     64
Pumpa Spagetti-     64
Pumpa Turban-     64
Purjolök     53
Purpurbasilika     216
Purpurbauhinia 287
Purpurböna 36
Purpurböna Stör-     36
Purpurfrossört 170
Purpurgranadilla 295
Purpurhatt 159
Purpurklocka 298
Purpurklätt 253
Purpurklöver 268
Purpurkål  48, 109
Purpursolros  134
Purpurtobak 153
Purpurvinda 138
Pyramidklocka 235
Pysslingkrage 149
Pysslingkrage Gul 119
Påfågelsblomster 130, 131, 291
Pärlemorfjärva 254
Pärleternell 227
Pärlhirs  116
Pärontomat    87

R

Rabarber     64
Rabarber Röd Flik- 202, 262
Rabatteternell 135
Rabattlobelia  147
Radicchio 72
Rampion 96, 196, 208
Ramslök 53, 206, 227, 273
Rapunkelklocka 96, 196, 208
Renfana 203, 267, 279
Reseda Lukt- 165, 298
Ricin 165, 166
Riddarsporre 275
Riddarsporre Kinesisk 125, 240
Riddarsporre Romersk 120
Riddarsporre Trädgårds- 125, 239
Ringblomma    110, 111
Ringblomma Läke- 196
Ringblomma Åker- 110
Ringkrage 131, 132
Ris Prydnads- 155
Risp 144
Risp Ax- 165
Risp Silver- 252
Rodgersia Fingrad 263

Romersk Kamomill 196, 236
Romersk Riddarsporre 120
Rondellpetunia  162
Ros Alp- 284
Ros Miniatyr- 298
Rosa Banan 294
Rosenaurikel 261
Rosenböna    36, 37, 163   
Roseneternell 165
�ޔ( .*��'�� рст
Rosenglim 171
Rosenkrage 267
Rosenkål     46, 47
Rosenlisa 136
Rosenrot 202, 262, 278
Rosensallat 72
Rosenskära 121, 122, 123
Rosensköna 115, 288
Rosenstav 252
Rosenstänk 292
Rosentistel 236
Rosenvial 140, 250
Rosenviva 261
Rosettkål 50, 94
Rosmarin 219
�/-ť- "(ޔ/.*� схп
Rotkörvel     64, 96
Rotpersilja    61, 219
Rubingräs 149
Rucola Italiensk    71, 72, 212
�0�*'����.��$Ҋ� цсѶ�срс
Rucolasallat    71
Rudbeckia 128, 242, 243
Rudbeckia Gul Läke- 198
Rudbeckia Läke- 198, 242
Rudbeckia Röd 128, 242
Rudbeckia Sommar-    166, 167
�0�� �&$��Ҋ.&$ޕ -�� схт
Rudbeckia Troll- 263
Rudbeckia Vit 128, 242
Rumänsk Timjan 267
Rundmynta 214
Ruta Aklej- 267
Ruta Syrisk 201, 258
Rybs Broccoli- 46
Rysk Dragon 208, 231
Rysk Martorn 129, 244
Rädisa    64, 65, 66
Rädisbalja 66, 96
Rättika     66, 93
Rättika Japansk Jätte- 66, 93
Rättika Kinesisk     67, 91
Rävsvans 101
Rävsvans Grön 101
Röd Aubergin    171
Röd Basilika    216
Röd Flikrabarber 202, 262
Röd Guldamarant 132
Röd Kattost 200, 253
Röd Lök 51
Röd Nejlikrot 246
Röd Rudbeckia 128, 187, 198, 242
Röd Salladslök 53
Röd Snokört 202, 260
Röd Solhatt 128, 187, 198, 242
Röd Solros 134
Röd Sommarcypress 107
Röd Trädgårdsmålla    74
Rödbeta    67, 68
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Rödbeta Gul     68
Rödbeta Vit 68
Rödbladig Basilika 216
Rödbladig Hjälmböna 127
Rödklöver 279
Rödkvanne 207, 228
Rödkål  48
Rödmalva 148, 200, 253
Rödmalva Mauritansk 200, 253
Rödådrad Syra 74, 263
Röllika 99, 195, 224, 273
Röllika Prakt- 224
Rör mig ej 150, 294
Rött Pampasgräs 237

S

S:ta Birgittas Lök 53, 206, 227, 273
��Ȃ'*-� ррф
Salladsgurka 42
Salladslök     53
Salladslök Röd 53
Salladspurjo 53
Salladssenap    74, 75, 93, 94
Sallat Batavia-    68
Sallat Bind-     69
Sallat Cikoria-     72
Sallat Driv-     69
Sallat Escarole- 72
Sallat Frisée- 72
Sallat Huvud-    69, 70
Sallat Isbergs- 70
Sallat Miniplock- 70
Sallat Plock-    70, 71
Sallat Rosen- 72
Sallat Rucola-    71, 71
Sallat Sparris-     72, 94
Sallat Vinter-    73
Sallatbasilika 216
Sallatscikoria    72, 73
Salvia 168
Salvia Blå- 168, 169
Salvia Brok- 169
Salvia Dagg- 168
Salvia Kanarie- 167, 188
Salvia Krydd-    220, 264
Salvia Lyr- 263
Salvia Muskatell- 264
Salvia Prakt- 169
Salvia Scharlakans- 167
Salvia Silver- 167
Salvia Stäpp- 168, 188, 264
Salvia Ängs- 192, 202, 278
Sammetsbanan 294
Sammetstagetes     173, 174
Sandlilja Stor 228
Sareptasenap    74, 75, 93, 94
Savoykål 48
Schalottenlök 52
Scharlakansakleja 229
Scharlakanssalvia  167
Selleri Blek-     76
Selleri Kinesisk Blad- 74, 91, 207
Sellerikål 50, 93
Senap Sallads-    74, 75, 93, 94
Senap Svart- 196, 208
Senap Vit- 220
Senapskål    71, 72

Senapsspenat 49, 92
Sensitiva 150, 294
Shungiku 94
Sibirisk Backsippa 262
Sibirisk Bladraps     47
Sibirisk Hjärtstilla 144, 200
Sibirisk Vallmo 258
Sidenblomma Flock- 109
Sidenört Gul 106
Sikkimgurka 43, 96
Silverarv Tät 236
Silverax Läke- 195, 224
Silverek 170
Silverklint     117
Silverkärleksgräs 128, 243
Silverljus 164
Silverlök 52
Silvernattljus 257
Silverpenningar Judas 252
Silverrisp 252
Silversalvia 167
Silversolros 135
Sippa Back- 262, 278
Sippa Fjäll- 241, 275
Sippa Gul Alp- 262
Sippa Gul- 228, 273
Sippa Mo- 262
Sippa Sibirisk Back- 262
Sippa Tov- 228
Sippa Vit- 228, 273
Sjöstjärna 122
Skogssmultron 245, 275
Skorzonera     80
Skruvhalspumpa     64
Skuggfetknopp 265
Skugglilja Hårig 268
Skånsk Nunneört 238, 275
Skäggört 159, 258
Skäggört Höst- 159
Skär Kuddviva 227
Skär Spetsmössa 268
Skära Ampel- 108
Skära Choklad- 121
Skära Gull- 123
Skära Rosen- 121, 122, 123
Skärböna 37
Skärmlavendel 143, 213, 250
Skärvaxböna Stör-     38
Sköldsyra    75, 96, 263
Slanggurka   42, 43
Slingerhjärta 238
Slingerkrasse     178
Slingerpilört 159
Slåttergubbe 195, 231, 273
Slöjsilja 102
Smultron 77
Smultron Skogs- 245, 275
Smultronspenat 74, 91
Småbladig Basilika 216, 217
Smällglim 266, 279
Smällmajs    54
Smörblomma 278
Smörboll Kinesisk 268
Smörgåskrasse    44, 75
Smörgåskrasse Storbladig 44, 75
Snittmattram 176
Snokört Blå 128, 187
Snö på Berget 129
�)ťޕ$)"�� рцр

Snöklocka 251
Snökärleksblomster 152
Snötörel  129
Sockermajs  54
Sockerplanta    76, 96, 220
Sockertoppssallat 73
Sockerärt    89, 90
Sockerärt Bryt-     88
Sojaböna     37
Solblomma Mexikansk 176
Solblomsranka 138, 139, 293
Solboll 165
Solbrud Trädgårds- 247
Soldatört 195, 273
Solhatt 128, 242, 243
Solhatt Röd 187, 198, 242
Solokra 286
Solros    133, 134, 135
Solros Dvärg- 133
Solros Flerårig 247
Solros Fylld 133
Solros Jätte- 132, 133
Solros Kruk- 133, 292
Solros Maximilians     247
Solros Miniatyr- 135
Solros Purpur- 134
Solros Röd 133, 134, 135
Solvisare 127
Solvända 247
Sommaradonis 99
Sommaraster 112, 113, 114, 115
Sommarbegonia  107, 287
Sommarblom Kulturarv 99
Sommarblom 99, 186
Sommarblom Blandning 99
Sommarcypress Röd 107
Sommardahlia 124
�*((��3*ޕ- рхтѶ�рху
Sommarglim 171
Sommarklätt 101
Sommarkokardblomster 130
Sommarkyndel 220
Sommarlavendel 143
Sommarlejonöra 143
Sommarljus 130
Sommarlövkoja 149
Sommarmalva 148, 149
Sommarmalört 208
Sommarmorot   57, 58
Sommarnejlika 126, 290
Sommarrudbeckia     166, 167
Sommarslöja Vit 132
Sommartimjan    222
Sommarviva 261
Spagettipumpa     64
Spansk Bergslejongap 229
Spansk Körvel 215, 256
Spansk Mejram 221
Spanska Flaggan 137, 293
Spanska Jungfrun 154
Sparris 77
Sparris Svans- 287
Sparrisbroccoli 46
Sparrisböna 38, 92
Sparriskål 46
Sparrissallat     72, 94
Sparrisärt 90, 96
Spenat    77
Spenat Malabar- 78, 92
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Spenat Nyzeeländsk 78
Spetsblad 295
Spetsblomma 177
Spetsblomster 102
Spetskål     48
Spetsmössa Skär 268
Spetspaprika  60
Spikklubba 197
Spikklubba Indisk 289
Spikklubba Viol- 289
Spiklavendel 199, 250
Spirea Koreansk Plym- 231
Spirlobelia 147
Spiskummin 211
Sporre Brok- 145
Sporre Färg- 145
Spritböna 37
Spritärt 90
Spånadslin 145, 200
Squash    78, 79
Squash Mussel-    79
Squash Vinter- 63, 64
�,0�2-*/� ршфѶ�ссу
Stenblad 294
Stenkyndel 119, 197, 237
Stevia    76, 96, 220
Stjälkselleri     76
Stjärneternell Gul 170
�/%ü-)ޕ*�&�� стс
Stjärnglimmer 145
Stjärnklase 159, 297
Stjärnklocka 235
Stjärnmangold     55
Stjärnöga 155
Stockros 101, 225, 226
Stockros Ettårig 101
Stockros Flerårig 226
Stockros Gul 226
Stockros Svart 226
Stockros Ungersk 225
Stor Bergnejlika 240
Stor Blomstertobak     152
Stor Blåklocka 234, 274
Stor Bockrot 260
Stor Doroteablomma 119
Stor Grekvädd 249
Stor Hybridtagetes 172
Stor Hängverbena 131
Stor Häxört 197, 236, 274
Stor Sandlilja 228
Stor Tagetes 172
Stor Vaxblomma 117
Stor Vit Blåklocka 234
Storbladig Basilika 216
Storbladig Smörgåskrasse 44, 75
Stormhatt Äkta 195, 224
Stort Moskitgräs 233
Stort Papegojblad 101
Stortimjan 221, 267
Strandiris 249
Strandkrassing 147
Strandkål 96, 238
Strandkämpar 75, 96
Strandlövkoja 148
�/-�)�/-$ȅ� стр
Strelitzia 299
Strålaster 113, 114
Studentnejlika 253
Styvklematis 236

Styvmorsviol 204, 271, 280
Stäppkål 238
Stäpplilja 243
Stäpplilja Jätte- 243
Stäppsalvia 168, 188, 264
Störbrytböna     35
Störkokböna     36
Störpurpurböna     36
Störskärvaxböna     38
Störvaxböna 38
Suckulenter 300
Svampgurka 192
Svanhalspumpa 139
Svansfjädergräs 151
Svanssparris 287
Svart Mullbär 283
Svart Stockros 226
Svart Valnöt 282
Svartkummin 215
Svartkål     47, 109
Svartrot     80
Svartsenap 196, 208
Svartöga 176, 299
Svingel Blå- 244
Sylnarv 263
Syltlök 52
Syra Rödådrad 74, 263
Syra Ängs- 202
Syrisk Oregano    217
Syrisk Ruta 201, 258
Såpnejlika 203, 265, 278
Såpnejlika Liten 265
Såpört 203, 265, 278
Sömntuta 129
�ť/ޕ*�& '��   76, 96, 220
Sötfänkål    41, 212
Sötmalört 208
Sötpeppar 39, 209
Sötväppling Gul 192, 200, 277

T

Tabascopeppar 40, 210
Tacca 299
Tagetes Glans- 221
Tagetes Gröngödsling 174, 175, 193
Tagetes Lakrits- 172, 221
Tagetes Linné-     173
Tagetes Liten    175, 221
Tagetes Mexikansk 193, 203, 221
Tagetes Sammets-     173, 174
Tagetes Stor 172
Tagetes Stor Hybrid- 172
Taggtaklök 266
Taklök 266
Tamarillo 298
Tandpetarsilja 102
Tatsoi 50, 94
Tebuske 288
� Ȃ� рсчѶ�ршр
Tempelträd Kinesiskt 199, 282
Temynta 215, 255
Temynta Citron- 214
Temynta Prickig 200, 215
Temynta Röd 255
Teträd 288
Texaskrage 176
Thaibasilika 154, 216

Tidlösa 197, 237
Tigeröga 120, 121
Timjan Back- 189, 268, 279
Timjan Harts- 221
Timjan Krydd-    189, 222, 221, 268
Timjan Rumänsk 267
Timjan Sommar-    222
Timjan Stor- 221, 267
Timotej 192
Tistel Färg- 115
Tistel Rosen- 236
Tistelaster 233
Tjärblomster 271, 280
Tobak Blomster- 153
Tobak Brasiliansk Klock- 152
Tobak Narciss- 153
Tobak Stor Blomster-     152
�*Ȃ '�'*((��� счч
Tofsblomster 128
Tofsviva 260
Tomat    80, 81
Tomat Ampel- 85
�*(�/��$ȂҊ��    81, 82
Tomat Cocktail- 82
Tomat Galapagos- 87
Tomat Japansk 87
Tomat Körsbärs-    82, 83, 84, 85, 298
Tomat Plommon-    86, 85, 87
Tomat Päron-    87
Tomat Träd- 298
Tomat Vinbärs- 87
Tomat Växthus-    81
Tomatillo 88
Tomatpaprika 60, 288
Toppamarant 97, 102, 191
Toppklocka 234
Toppklocka Vit 234
Tormentilla 202, 278
Tovsippa 228
��0-.&$ޕ -� �&$�� схт
�-$ȅ��-�).&Ҋ� стр
�-$ȅ��-ü�"ÿ-�.Ҋ� стр
Trolldruva 195, 224
Trollhassel Amerikansk 282
Trollrudbeckia 263
Trombonpumpa 63, 95
Trumpetblomma 167
Trumpinne 165
Trådpalm 300
Trädgårdsaurikel 262
Trädgårdsförgätmigej 150, 151, 255, 256
Trädgårdsjättevallmo 258
�-ü�"ÿ-�.' 2$.$�� сфр
Trädgårdsmattram 175, 176
Trädgårdsmålla 76, 106
Trädgårdsmålla Röd    74
Trädgårdsnattviol 247
Trädgårdsnejlika 126
Trädgårdsportlak 76, 219
Trädgårdsriddarsporre 125, 239
Trädgårdssolbrud 247
�-ü�"ÿ-�./-$ȅ� стр
Trädgårdsverbena 131
Trädtomat 298
Trädvallmo 263
Tulpanträd 283
Tummelisa 182
Tuppkam 115, 288
Turbanpumpa     64
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Turkisk Drakblomma 127
Tusenblad 233
Tusensköna 108, 233, 274
Tvillingsporre 127, 290
Tåtel Borst- 121, 238
Tåtel Jätte- 255
Tät Silverarv 236
Törel Brok- 129
Törel Gull- 244
Törel Snö- 129
Törnrosas Kjortel 298
Törnrosaträd 298

U

Ull-Lupin 147
Underblomma 150
Underträd 166
Ungersk Stockros 225

V

Vallmo Alp- 257
Vallmo Blå Berg- 254
Vallmo Busk- 263
Vallmo Engelsk 254
Vallmo Enkel 156, 157
Vallmo Fjäder- 157
Vallmo Fläck- 155
Vallmo Kaskadberg- 254
Vallmo Korn-     156, 277
Vallmo Pion- 157, 158
Vallmo Sibirisk 258
Vallmo Trädgårdsjätte- 258
Vallmo Vind- 171
Valnöt Svart 282
Vaniljbasilika 217
Vaniljgräs 207, 229
Vattenkrasse 74, 215
Vattenmelon     56
Vattenmynta 214, 254, 277
Vaxblomma Stor 117
Vaxböna 37
Vaxböna Stör- 38
Vaxklocka 249
Vejde 249
Veketåg 249
Verbena Blå- 204, 269
Verbena Jätte- 178, 189
Verbena Läke- 204
Verbena Stor Häng- 131
Verbena Trädgårds- 131
Veronika Bäck- 204, 269, 280
Veronika Krans- 269
Veronika Prakt- 189, 269
Vial Rosen- 140, 250
Vild Basilika 211
Vild Rucola 71, 212
Vildanemon 228
Vildmorot 197, 275
Vildtomat 87
Vinbärstomat 87
Vinda Blå- 120
Vinda Dubbel Kejsar-     138
Vinda Kardinalstjärn- 139

Vinda Kejsar- 138, 293
Vinda Mån- 137, 293
Vinda Njur- 127
Vinda Purpur- 138
Vindvallmo 171
Vinruta 202, 263
Vinteraster 118, 289
Vinterbroccoli 46
Vintergäck 243
Vinteriberis 248
Vinterkrasse 76
Vinterkyndel 220, 265
Vinterkörvel Dansk 207
Vinterlök 51
Vinterportlak 76
Vintersallat    73
Vintersquash    62, 63, 64
Viol Bukett- 269, 270
Viol Fjärils- 270
Viol Gul Lukt- 270
Viol Lukt- 270
Viol Styvmors- 204, 271, 280
Viol Trädgårdsnatt- 247
Violkungsljus 269
Violkål 76
Violspikklubba 289
�$/��-ü.ޔ��'�� стф
Vit Klockranka 119, 289
Vit Månblomma 137, 293
Vit Rödbeta 68
Vit Slanggurka 43
Vit Solhatt 128, 242
Vit Sommarslöja 132
Vit Storklocka 234
Vit Tagetes 172
Vit Toppklocka 234
Vitklöver 189, 193, 279
Vitkål     48, 49
Vitpytta 224
Vitsenap 220
Vitsippa 228, 273
�$//��*ȅ)�//'%0.� рфф
Vitt Löjtnantshjärta 250
Vitt Mullbär 283
Vitt Pampasgräs 237
Vitväppling 189, 193, 279
Viva Boll- 260
Viva Brokig Kandelaber- 262
Viva Gull- 261, 278
Viva Hyacint- 261
Viva Japansk 261
Viva Kinesisk Klock- 237
Viva Maj- 261, 278
Viva Rosen- 261
Viva Skär Kudd- 227
Viva Sommar- 261
Viva Tofs- 260
Våradonis 195, 224
Vårbrodd 207, 229
Vårgyllen 76
Vårtkaktus 294
Vårälväxing 266
Vädd Höst- 265
Vädd Jätte- 235
Vädd Prakt- 170, 188, 189
Vädd Stor Grek- 249
Vädd Ängs- 203, 279

Väddklint 235, 274
Väderkvarnspalm 299
Väderspåman 127
Vägvårda 191, 197, 236, 274
Vänderot Läke- 204, 268
Väppling Färg- 232
Väppling Gul Söt- 192, 200, 277
Västeråsgurka 41
Växthusgurka     42
Växthustomat    81

W

��.��$-0�*'�� цсѶ�срс

Z

Zelkova Japansk 284, 300
Zinnia      181, 182
Zinnia Guld-      182
Zinnia Maryland- 182, 183, 184
Zucchini    78, 79
Zuluaster 130, 291

Å

Åkerringblomma 110
Ålandsrot 199, 249

Ä

Ädelmynta Amerikansk 219
Äggplanta      33, 299
Äggplanta Gul 33, 299
Äkta Fläder 284
Äkta Förgätmigej 277
Äkta Johannesört 199
Äkta Stormhatt 195
Äkta Vallört 203
Älggräs 198
Älgört 198
Älskogsvilla 289
Änglametspö 241
Ängsklocka 274
Ängsnäva 246
Ängssalvia 192
Ängssyra 202
Ängsvädd 203
Äppelgurka      43
Ärenpris 204
Ärt Brytsocker- 88
Ärt Märg- 88
Ärt Socker- 89
Ärt Sparris- 90
Ärt Sprit- 90
Ätlig Chrysanthemum 94

Ö

Ökenstjärna 295
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