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 Campanula lact. Loden Ann Ljuslila,  hög sensommarblommande perenn. Bra till snitt.  Z IV-VIS 160

 Minikivi paula Vita blommor med honungsdoft. Frukter stora som vinbär, rik på C-vitamin och antioxidanter.
Bör samplanteras med han plantor
Trivs i lite surare jord Zon I-V

 Minikivi Tage Hanplanta som är pollineringssort och planteras tillsammans med honplanta för  frukt. Gröna bladen vita
och rosa fläckar. klängväxt, spaljeras, känslig för frost planteras varmt och skyddat läge. Härdig till zon 3-4.

P. Maximowitschii Röd, enkel blomma med gula ståndare och ljusgula pistiller.TE 70
-80

P. hybr. Early Windflower Vita blommor med kompakta pistiller. Bladverket är ormbunksliknande. (Saunders 1939)TE 80

P. hybr. Mai Fleuri Ljusgul med ett rosa skimmer. Ljusgula ståndare,  nästan vita pistiller med röda märken. (Lemoine 1905)TE 75

P. lutea-hybr. Alice Harding Citrongul, mild doft. 2-3 år.MD 100

P. lutea-hybr. Alice Harding Citrongul, mild doft. 4-5 år.MD 100

P. lutea-hybr. Golden Bowl Gulrödspräcklig med mörkröda basalfläckar (Saunders 1948)MHF 100

P. lutea-hybr. Hesperus Rosa, mörkare mot kanterna mörkguldtoner, inuti. Steril.E 90
-120

P. lutea-hybr. High Noon Klargula kronblad med röda basalfläckar, gula ståndare. (Saunders 1952) 2-3 årMHF 150

P. lutea-hybr. High Noon Klargula kronblad med röda basalfläckar, gula ståndare. (Saunders 1952)  3-4 årMHF 150

P. suffr. Godaishu Vit med små gula pistiller. 2-3 årSHF 100

P. suffr. Godaishu Vit med små gula pistiller. 3-4 årSHF 100

P. suffr. Hanakisoi Rosa, mörkare mot mitten. 2-3 årMD 200

P. suffr. Hanakisoi Rosa, mörkare mot mitten. 3-4 årMD 200

P. suffr. Rockii-Hybr. Fen Xi Shi Vit med mörka basalfläckar, syns även på baksidan, doftande.E 150

P. suffr. Rockii-Hybr. Fen Xi Shi Vit med mörka basalfläckar, syns även på baksidan, doftande.E 150

P. suffr. Shimanofuji Lilarosa. 2-3 årMHF 150

P. suffr. Shimanofuji Lilarosa. 3-4 årMHF 150

P. suffr. Xue Hai Bing Xin Börjar blomma i svagt rosa och övergår till krämvit. Mörkröda, lite mindre basalfläckar.THF 110

P. suffr. Xue Hai Bing Xin Börjar blomma i svagt rosa och övergår till krämvit. Mörkröda, lite mindre basalfläckar.THF 110

P. lactifl. Jan van Leeuwen Vita kronblad, gul mitt. ljusa kanter på bladverket. (Leeuwen 1928)MJ 80

P. lactifl. Laura Dessert Öppnar i svagt rosa med ett gult centrum, övergår till ren vit. Mycket bra doft, sidoknoppar, vacker som
snitt (Dessert 1913)MJ 85

P. lactifl. White Cape Karminröda kronblad, vit mitt, god doft. (1956 Winchell)MJ 90

P. lactifl. White Sands Vita kronblad, gula smala blad i mitten, ljusa pistiller. (Hollingsworth)MJ 85

P. Itoh-hybrid. Cora Louise Ljusrosa , lätta kronblad med röda strimmor som mörknar mot mitten.SE 85
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P. Itoh-hybrid. Lollipop Ovanlig kombination av  ljusgula kronblad med sirliga rosaröda strimmor. Ibland kan hela blomman skifta
färg. Rött öga, ljusgula pistiller, gula ståndare.THF 80

P. Itoh-hybrid. Raggedy Ann Vit, rufsig halvfylld blomma med rosalila jämn botten väldigt få pistiller rosa ståndare.SHF 70

P.e hybr. E9201 En av få dillhybrider som är bra till snitt. Starkt rosaröda. (H Krupke 1997)EM 80

Hem. Frans Hals 3 breda, röda blad med gul sträng 3 lite smalare helgula blad.SE 70

 Aconitum Vit stormhatt Stadigt, Bra till snitt.
Planteras i solig till halvskugga
Kan vara giftig, vid förtäring kontakta Giftinformationen.

M 150

 Agapanthus Vit Vinterhärdig, senblommande. Bladverk 35-50 cm, Blomhöjd 80 cmSE 100

 Aronia × prunifolia 'Aron Vita blommor med svarta blanka bär som går utmärkt att använda till saft och sylt. Trivs i väldränerad jord,
sol till halvskugga
Zon: I-VI Höjd: 2-3m

3m

 Björnhallon Stora svarta björnbär. Planteras i soligt läge. Bör rotbegränsas eller planteras där den kan växa fritt.S 200

 Fläder Vita vackra blomställningar. Trivs i sol till halvskugga, fuktig och mullrik jord.
Blommorna används för att göra saft.
Zon I-V. H4-5m

3m

 Humle 001 Kraftigt växande, upp till 10 meter. Rikligt med Ljusa kottar. (Ursprung okänd)300

 Humle 002 Svartstammig. Rikligt med Ljusa kottar600

 Hängkaragan hängande grenar med gula blommor och gröna blad. Frosthärdigt och lättodlat mindre träd. Klarar flesta
marker och lägen. Klarar även hård beskärning.150

 Hänglärk Tunna hängande grenar med ljusgröna barr. Gyllengul höstfärg. Fäller barren på vintern.100
-120

 Korsört Hög, sensommar-blommande. Fin samlingsplats för fjärilar. Bra till snittS 180

 Körsbärsbuske Vita vackra blomställningar. Trivs i sol till halvskugga, fuktig och mullrik jord.
Höjd ca, 3m3m

 Magnolia "galaxy" rosa 100-125 Sluthöjd ca 6-10 meter, rosaröda blommor. Mycket kraftigt växande sort.
Magnolia trivs generellt i näringsrik, väldränerad och Lågt PH-värde.3m

 Magnolia "Stellata" vit 60-80 Stjärnmagnolia
Doftande med lång blomningstid.
Placeras vindskyddat och soligt.
H ca. 3m

3m

 Rabarber Barbro upprättväxande med riklig skörd. Låg oxalhalt, god smak och inte så mycket blommor.60

 Rabarber Canada Red Mildare smak, kraftigt växtlighet.
Halvskugga, mullrik jord

 Rabarber Elmsfeuer Mycket härdig, över hundra år gammal sort. Halvskugga djup mullrik jord. 1912 Ernst Ladewig Meyn)

 Rabarber Temperley Early Tidig rabarbersort, med många rabarberstjälkar och mild smak. Måttligt med oxalsyra.

 Skogsolvon Vita vackra blomställningar. Trivs i sol till halvskugga, fuktig och mullrik jord.3m

 Stjärnflocka röd Trivs i sol / halvskugga
väldränerad jord. Passar bra i blandade rabatter. Utmärkt som snittblomma och går att torka.M 50

-70

 Tremastareblomma blålila


