Sortimentslista - Kamelia - År 2020
Aceratum - Kåseberga

Här presenteras vårt kvarvarande sortiment av kamelia. Välkommen att besöka vår webb,
www.edafos.se/tradgard, för mer information. Vi kan inte garantera att alla arter/sorter finns
kvar till försäljning.
Nu är det endast ett begränsat antal kamelior som vi har kvar. Men de flesta har efter den förra
varma sommaren många och stora knoppar! Vi ser fram mot en fin blomning under våren 2020.
Så passa på att fynda nu av underbara kamelior för friland eller orangeri!
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Camellia

Kameliasläktet

Kamelia är ett omfångsrikt släkte från östra och södra Asien med cirka 300 olika arter och 1000-tals
sorter. De allra flesta är inte härdiga i svenskt klimat. Men under senare år har de kommit en del
sorter som också kan odlas under gynnsamma förhållanden i Sverige. I växthus/orangeri med
vinteruppvärmning går det givetvis att odla än fler sorter. De är alla städsegröna buskar eller mindre
träd. De oftast iögonfallande blommorna går i färgskalan vit, rosa och rött. Det finns några få arter
med gula blommor. Kamelior är typiska surjordsväxter. Av bladen på Camellia sinensis görs te. C.
oleifera används för tillverkning av olja till kosmetika och som matolja.
Camellia japonica

Kamelia

Arten härstammar från Japan, Korea och Kina där den blir ett mindre träd upp till 10 m högt. Allt sedan
slutet av 1700-talet har C. japonica odlats i Europa och 1000-tals olika sorter har framställts. Det finns
1000-tals sorter som är populära prydnadsväxter för inomhusodling i Sverige. Under senare år har nyare
förädlingar tillkommit med bättre vinterhärdighet.
Camellia japonica 'Alba Simplex'
Vårblommande frilandskamelia som kan bli några meter hög. Kraftigväxande buske med mörkgröna blad.
Eleganta vita och enkla blommor. Vinterhärdig till –20° C.
Finns i storlek: 160-180 cm
Camellia japonica 'Blood of China'
Vårblommande frilandskamelia som kan bli några meter hög. Kompakt växtsätt med mörkgröna blad.
Halvfyllda laxröda blommor som doftar svagt. Blommar senare än de flesta andra C. japonica sorterna.
Vinterhärdig ner till -18° C.
Finns i storlek: 100-120 cm
Finns i storlek: 120 cm
Camellia japonica 'Coquettii'
Vårblommande frilandskamelia med ett upprätt växtsätt som kan bli några meter hög. Mörkgröna, glänsande
och svagt tandade blad. Halv- eller helfyllda klart röda blommor med gula ståndare. Mycket vackra blommor
som dessutom är tåliga för vind och regn. Vinterhärdig ner till -18C. En av de vackraste röda
frilandskameliorna!
Finns i storlek: 80-100 cm
Camellia japonica 'Hagoromo Blanco'

Vårblommande och kompaktväxande städsegrön buske. Den har ett mera utbrett växtsätt än de flesta andra
kamelior. Blommorna är halvfyllda och till skillnad från sorten 'Hagoromo' är de helt vita. Den tillhör de
härdigare kameliorna och anges av RHS i England med härdighetsgraden H5 (Hardy in most places throughout
the UK even in severe winters.) Trivs bäst i sur jord, skyddat läge med lite skugga. Bör täckas på vintern.
Finns i storlek: 100 cm
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Camellia japonica 'Mrs Tingley'
Denna välkända sort blommar tidigt på våren med dubbla laxrosa blommor. Den är upprättväxande och har
ett mörkt grönt och glänsande bladverk. Den tillhör de härdigare kameliorna. Trivs bäst i sur jord, skyddat och
lite halvskuggigt läge. Bör skyddas på vintern.
Finns i storlek: 100 cm
Camellia japonica 'Spring's Promise'
En av de allra härdigaste kameliorna som dessutom doftar! Den blir några meter hög och hälften så bred. De
enkla ljusröda blommorna med gult lysande ståndare slår ut relativt tidigt på våren och blommar under lång
tid. Ibland kan det också komma en blomning på hösten. Förutom att plantan tål frost så ska även
blommorna tåla några minusgrader utan att bli bruna. I USA anges härdigheten som zon 6, vilket är extremt
bra för en kamelia. Det är en korsning mellan de två C. japonica sorterna ‘Berenice Boddy’ och ‘Kumasaka’.
Finns i storlek: 80 cm
Camellia sasangua
Thunbergkamelia

Denna art, som kommer från södra Japan, har givit upphov till många sorter som alla karakteriseras av
relativt små blad samt, väldoftande blommor på hösten. Blommorna är oftast enkla eller halvfyllda.
Camellia sasangua 'Cleopatra'
Höstblommande frilandskamelia som kan bli några meter hög. Kraftigväxande buske med mörkgröna blad.
Blommar sent på hösten med enkla och halvfyllda rosa blommor. Doftande! Relativt vinterhärdig.
Finns i storlek: 100 cm
Antal olika arter:

2

Antal olika arter och sorter: 7
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