Ulriksdals Trädgård på Kivik
Här presenteras vårt senaste inköp av växter i juni 2017. Se
http://www.edafos.se/tradgard/plantskola/sortiment.asp för listor med komplett sortiment. Vi
kan inte garantera att alla växter finns kvar till försäljning.
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Abelia

Abeliasläktet

Abelia chinensis
En kompakt liten buske på 1-1,5 m höjd och samma bredd. Från sommaren och framåt bär den rikligt med
svagt doftande vita buskar. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, soligt och skyddat läge samt i zon 0-I. England
har den härdigheten H5, vilket indikerar att den bör klara svensk zon I om den skyddas under extremt kalla
vintrar.
Finns i storlek: 35-40 cm

Acer

Lönnsläktet

Oftast ett medelstort lövfällande träd/buske med femflikiga blad, men stora variationer förekommer.
Motsatta blad och de karakteriska vingade frukterna är botaniska kännetecken för släktet. Det finns
drygt 120 olika arter. De flesta härstammar från Asien, men det finns också några arter från
Nordamerika och Europa.
Acer palmatum

Japansk lönn

Acer palmatum 'Beni komachi'
Den rödaste av alla lönnar! Upprättväxande mindre buske som kan bli 1-2m hög och lika bred. Tillhör
palmatum-gruppen med femflikiga, något krusiga blad. Dessa är lysande laxrosa vid bladutspringet, övergår
till mer dikreta gröna nyanser med lite inslag av rött och vitt under sommaren. På hösten återkommer
färgprakten med röda och oranga färger. Namnet 'Beni komachii' betyder rödhårig vacker liten flicka. Trivs
bäst i väldränerad jord, halvskugga och i zon I-III.
Finns i storlek: 50-60 cm
Acer palmatum 'Pixie'
Upprättväxande buske som på sikt får mer rundad krona. (Grupp 6c). Blir 1-2 m hög. Växer kraftigt de första
åren, men tillväxten avtar därefter. Påstås vara en häxkvast från 'Bloodgood'. Djupflikiga blad som är rosaröda på våren, mörkröda på sommaren och blodröda senare på hösten. En underbar röd lönn för den lilla
trädgården!
Finns i storlek: 80-100 cm
Acer shirasawanum
Shirasawalönn
Acer shirasawanum 'Aureum'
Buskliknande mindre kompaktväxande träd som kan bli 2-4 m högt. Stora 9-13 flikiga blad med vackert
ljusgula blad som har röda bladstjälkar. I soligare lägen bibehålls den ljusgula färgen under sommaren. Men
allt för mycket sol kan också resultera i brända bladkanter, speciellt under torra och blåsiga förhållanden. Se
vackert exemplar i stenpartiet på Ulriksdals Trädgård, Kiivik. De ljusgula bladen blir ett vackert blickfång mot
mörkare grön bakgrund. Härdig i zon I-III.
Finns i storlek: 25-30 cm
Acer shirasawanum 'Jordan'
Buskliknande och kompaktväxande träd som kan bli 3-6 m högt. Stora 9-13 flikiga blad vars nytillväxt är
vackert gulorange som sedan övergår i ljusgröna och gula färger. På hösten får bladen gula och oranga
lfärger. Jämfört med 'Aureum' är denna nya italienska sort lite med kraftigväxande och bladen tål mera sol
utan att brännas. Trivs bäst i sol till halvskugga, väldränerad jord och i zon I-III.
Finns i storlek: 60-80 cm
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Araucaria

Brödgranssläktet

Ett släkte med 19 städsegröna barrträd från södra halvklotet. Flera av dem är så kallade "levande
fossiler" liksom ginkgo och metasequoia. Alla dessa har varit i stort sett oförändrade under de senaste
65 miljoner åren. För er som verkligen vill studera araucaria rekommenderas en utflykt till den franska
söderhavsön Nya kaledonien.
Araucaria araucana

Brödgran

Ett mycket annorlunda vintergrönt barrträd. Breda, platta och nålvassa barr. I sin naturliga växtplats på
Andernas sluttningar i Sydamerika kan detta utrotningshotade träd bli upp till 50 m högt. Det finns exemplar
som är 1300 år gamla. Men i Sverige bara 8-10 m högt. De första åren växer det långsamt, men efter 5 år kan
den växa 40 cm om året. Trivs bäst vid normala pH och i väldränerad jord. Endast härdig i extremt
gynnsamma lokaler i södra Sverige.
Finns i storlek: 25-30 cm

Arbutus

Smultronträdssläktet

Arbutus unedo

Smultronträd

Arbutus unedo 'Rubra'
En städsegrön buske/träd som kan bli 4-6 m hög efter många år. Den växer vilt på Irland och i
Medelhavsområdet. Den har små klockliknande mörkrosa blommor på hösten samtidigt som fjolårets
blommor satt frukt med röda jordgubbsliknande frukter. Av dessa kan man göra sylt och chutney. Den trivs
bäst i skyddat läge, sol till halvskugga, i alla väldränerade jordar samt i zon 0-I.
Finns i storlek: 50-60 cm

Asimina

Asiminasläktet

Mindre träd eller buske som härstammar från östra Nordamerika där den växer i bördiga jordar vid
floder. Finns knappt 10 olika arter.
Asimina triloba

Asimina eller nordamerikansk pawpaw

Mindre träd eller stor buske. Upp till 10 m. Stora, enkla blad. Rödvioletta blommor tidigt på våren. Stora
bananliknande ätbara frukter. Trivs i bördig jord, skugga och i zon 0-II.
Finns i storlek: 80-100 cm

Calycanthus

Kryddbusksläktet

Ett släkte från Nordamerika med endast två arter av lövfällande buskar. Hela växten avger vid
beröring kryddliknande dofter och därav namnet.
Calycanthus aaa
Calycanthus 'Aphrodite'
En ny och förbättrad amerikansk korsning av kryddbuske som påminner om 'Hartlage Wine'. Men de
bourgogne-färgade blommorna är större, än mer rikblommande och dessutom sprider den en fantastisk
väldoft. Synonym Sinocalycanthus (x Sinocalycanthus) 'Aphrodite'. Den är snabbväxande och även unga
plantor blommar. Trivs bäst i sol till halvskugga, näringsrik och fukthållande jord samt troligen åtminstone i
zon I-III. Beskärs efter blomning.
Finns i storlek: 40-60 cm
Calycanthus 'Venus'

En buske på 1-2 m och minst lika bred som bör underbara, magnolialiknande blommor på senvåren. Det är en
ny korsning mellan de tre arterna av Calycanhus; florida, occindentalis och chinensis. Beskärning bör ske efter
blomningen. Trivs bäst i sol till halvskugga, de flesta dränerande jordar samt troligen i zon I-III.
Finns i storlek: 40 cm

Cephalanthus

Bollbusksläktet

Ett släkte med ca 10 arter från Amerika, Asien och Afrika. De är buskar eller mindre träd som har
enkla, motsatta blad och täta, runda blomställningar.
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Cephalanthus aaa

Bollbuske

Cephalanthus 'Magical Moonlight'
En fantastisk liten buske på 1-2 m höjd med golfbolls-liknande blommor på försommaren. Blommorna, liksom
höstens frukter uppskattas av insekter och fåglar. Den kan med fördel planteras i fuktigare miljöer, men klarar
också normala trädgårdsjordar. Vil gärna ha mycket sol till halvskugga och klarar sig bra i zon I-III.
Finns i storlek: 30-40 cm

Cercidiphyllum

Katsurasläktet

Ett släkte som består av endast en art. Denna är ett lövfällande träd från Kina och Japan med vackra
bladformer och -färger.
Cercidiphyllum japonicum

Katsura

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'
Skiljer sig från arten genom hängande grenar. Härdig i zon I-II. Synonym C. japonicum f. pendulum
Finns i storlek: 100-125 cm

Choisya

Choisyasläktet

Lite släkte med städsegröna buskar från södra Nordamerika. Vita och väldoftande små blommor.
Choisya ternata

Sanktpatriksbuske

Choisya ternata 'Aztec Gold'
'Aztec Gold' är en ny korsning som förenar det bästa hos Choisya 'Aztec Pearl' och Choisya 'Sundance'.
Kompakt 1-2 m hög, rund och städsegrön buske. Bladen består av tre småblad och lyser gula i sloljus och
något mera limefärgade i skuggigare lägen. Den har täta klasar med vita och väldoftande blommor på
senvåren och sommaren. Tillhör samma familj som citron och härstammar från Mexikos högländer. Trivs bäst
i soligt läge, väldränerad mullrik jord och i zon 0-I.
Finns i storlek: 20-30 cm

Citrus

Citrussläktet

Ett släkte med många gamla kulturväxter, som t ex citroner och apelsiner. De är städsegröna buskar
eller mindre träd. De allra flesta är frostkänsliga och bara ett fåtal sorter kan odlas på friland i Sverige.
Däremot är de populära att odla i kruka som vinterförvaras ljust och frostfritt.
Citrus trifoliata

Citrontörne

Lövfällande buske med kraftiga taggar. Trots det engelska namnet "Japanese Bitter Orange" härstammar den
från Kina och Korea. Doftande vita blommor. Gula citronliknande frukter som dock ej är speciellt smakliga.
Hette tidigare Poncirus trifoliata, men anses nu tillhöra citrussläktet. Arten används som grundstam för
citrusfrukter. Trivs bäst i näringsrik jord, soligt och skyddat läge. Detta är den allra härdigaste arten inom
citrussläktet och påstås klara ner till -20C.
Finns i storlek: 60-80 cm

Deutzia

Deutziasläktet

Ett släkte med ett 60 arter från främst Asien och Nordamerika. Tillhör samma familj som t ex
Hydrangea. Oftast lövfällande buskar med vita blommor.
Deutzia aaa
Deutzia 'NCDX2' (Yuki Chjerry Blossom)
Finns i storlek: 25-30 cm
Deutzia pulchra
En städsegrön buske som blir 1-2 m hög och lika bred. På våren i april-maj är den fylld av vita hängande
blomsamlingar som uppskattas av bina också. Trivs bäst i sol, de flesta väl-dränerade jordar och i zon I-III.
Finns i storlek: 40-50 cm

Distylium
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Distylium racemosum
Finns i storlek: 30-40 cm
Finns i storlek: 40-45 cm

Escallonia

Escalloniasläktet

Escallonia alpina

Finns i storlek: 25-30 cm

Exochorda

Pärlbusksläktet

Släktet omfattar fyra arter av lövfällande buskar från Centralasien och norra Kina. På våren kommer
vita knoppar som sitter sompå ett pärlband och dessa slår ut till små vita blommor.
Exochorda serratifolia

Koreansk pärlbuske

Exochorda serratifolia 'Snow White'

Finns i storlek: 50-60 cm

Ficus

Fikussläktet

Detta är ett stort släkte från huvudsakligen tropiska och subtropiska områden. De har alla
karakteristiska skenfrukter. Vissa arter används som inomhusväxter i Sverige. I södra Sverige kan vi
också i trädgården odla arten Fikon som också givet namn till hela släktet.
Ficus carica
Ficus carica 'Brown Turkey'
Mindre träd eller buske som ger ätliga frukter. Sjävfertil. En av de härdigaste fikonsorterna. Trivs bäst i soligt
och skyddat läge och normal trädgårdsjord. Speciellt unga plantor bör vintertäckas. Även i Skåne händer det
efter kalla vintrar att skotten fryser ner på vintern. Men nya skott utvecklas.
Finns i storlek: 80-100 cm

Franklinia
Släktet består av endast en art från USA. Denna uppkallades efter Benjamin Franklin. Arten utrotades
i början av 1800-talet och finns kvar endast i odlingar.
Franklinia alatamaha

Franklinträd

Medelstort lövfällande träd, 6-8 m högt med pyramidalt växtsätt. Växer långsamt . Vackra höstfärger. Stora
vita väldoftande blommor som liknar Camellia. Bör ha väldränerad, sur och fuktig jord och soligt läge. Mycket
ovanlig!
Finns i storlek: 60-80 cm

Ginkgo

Ginkgosläktet

Släktet gingko representeras av endast en art; G. biloba. Denna brukas sägas vara en levande fossil
och släktet fanns redan innan dinosarierna, för ca 270 milj år sedan. Den tillhör de nakenfröiga
växterna liksom våra nutida barrväxter. Men "barren" ser ut som blad och den fäller dessutom sina
"barr" på hösten. Släktet är dioiskt, dvs han- och honblommor finns på skilda exemplar. I västerlandet
säljs vanligen endast hanplantor. I Kina uppskattas frukterna som en verklig delikatess. Släktnamnet
kommer från de japanska orden "gin" och "kyo" som betyder "silver aprikos"
Ginkgo biloba

Ginkgo

Ginkgo biloba 'Horizontalis'
Mindre träd med ett mycket utbrett växtsätt. Kan bli 2 m hög och än bredare. Den får horisontella grenar som
breder ut sig. Får liksom arten underbara, vamt gula höstfärger. Trivs bäst i sol till halvskugga, normal
trädgårdsjord och i zon I-II.
Finns i storlek: GM
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Gleditsia

Korstörnesläktet

Ett släkte med 14 arter från Amerika, Asien och Afrika. De är lövfällande, brett utbredda träd som ofta
har torniga stammar, parbladiga eller dubbelt parbladiga och oansenliga blommor, men däremot
vackra hängande fröbaljor med ätligt kött. Trivs bäst i soligt läge och i väldränerade jordar.
Gleditsia triacanthos

Korstörne

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Träd. Snabbväxande och kan bli 20 m högt. Tillhör familjen ärtväxter. De parflikiga bladen är gula på våren,
blir ljusgröna under sommaren och sedan åter klart gula på hösten. Planteras i soligt läge. Härdig i zon I-II(III).
Finns i storlek: 80-100 cm

Hydrangea

Hortensiasläktet

Stort släkte med buskar och mindre träd från Asien och Amerika. 23 olika arter och många olika
sorter. De har små fertila blommor, iögonfallande sterila blommor och ibland fyra kronbladsliknande
foderblad. I sur jord får blommorna blåare färg och i basisk jord rödare färg. Vita blommor ändrar inte
färg.
Hydrangea anomala
Hydrangea anomala ssp. petiolaris
Klättrande buske som kan bli 10-15 m hög och lämplig för att täcka t ex en fasad eller staket. Städsegröna
blad. Vita, platta blomställningar med oregelbundet placerade fyrtaliga, kantblommor. Trivs bäst i näringsrik
jord, sol till halvskugga och i zon I-IV.
Finns i storlek: 30-40 cm

Juglans

Valnötssläktet

Släktet består av ca 15 arter av lövfällande träd från norra hemisfären. De är alla parbladiga med
uddblad och har ätliga nötter. Liknande släkten i valnötsfamiljen är Carya, hickory, och Pterocarya,
vingnöt. De olika valnötsarterna trivs bäst i soligt läge och i en rel bördig jord.
Juglans regia

Valnöt

Snabbväxande träd med bred krona som kan bli 15-20 m högt efter många år. Härstammar från sydöstra
Europa och Mindre Asien. Grå bark. Ätliga frukter. Trivs bäst i näringsrik jord och soligt läge. Härdig i zon I.
Finns i storlek: 50-60 cm

Liriodendron

Tulpanssträdssläktet

Stora lövfällande träd som tillhör samma familj som magnolia. Karakteristiska fyrflikiga blad där de
mittersta synes vara avklippta och liknar lite en tulpan i formen.Vackra, stora gröngula blommor med
många rödgula ståndare. Den vanligaste arten L. tulipifera härstammar från Nordamerika. Det finns
också en ovanligare art, L. chinensis från Kina som har mindre blommor och är något mer
svagväxande.
Liriodendron chinense

Kinesiskt tulpanträd

Detta är den ovanliga kinesiska kusinen till L. tulipifera. Arten blir något mindre, cirka 10 m hög. Bladen är
större och mer inskurna. Dessutom slår de ut i purpurröda färger som övergår i grönt. De gulgröna
blommorna påminner om det vanliga tulpanträdets blommor. Trivs bäst i sol till halvskugga, väldränerad men
ändå fuktig jord och i zon I-II. Undvik blåsiga lägen eftersom den sköra veden lätt blåser sönder.
Finns i storlek: 120-140 cm
Finns i storlek: 175-200 cm

Magnolia

Magnoliasläktet

Magnoliasläktet består av ca 200 arter i två olika utbredningsområden; Östra Asien samt
Nordamerika. Det är en av de allra äldsta blomväxterna och fossil av arten som är 95 milj år gammalt
har funnits.
Magnolia aaa
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Magnolia 'Charles Coates'
En större buske på 2-4 m med frodigt bladverk och med mängder av vita, väldoftande blommor i juni/juli. Det
är en korsning mellan M. sieboldii och M. tripetala framtagen på Kew Garden, England. De stora blommorna
påminner om M.grandiflora. Även unga plantor blommar. Trivs bäst i svagt sur jord, sol till halvskugga och i
zon I-III(IV).
Finns i storlek: 40-60 cm
Magnolia 'Daphne'
En av de senaste förädlingarna för att få en riktigt gul blomma. Bland annat utnyttjas M. acuminata och M.
denudata. Det blir en mindre buske på ca 3 m höjd och med ett ovanligt mörkgrönt bladverket. De stora och
klart gula blommorna slår ut i samband med lövsprickningen. Trivs bäst i svagt sur jord, sol till halvskugga och
i zon I-III.
Finns i storlek: 60-80 cm
Magnolia 'Genie'

Detta är en ny korsning mellan bland annat M. x soulangiana och M. lilliflora 'Nigra'. Den blir 2-4 m hög och
nästan lika bred. I maj, i samband med lövsprickingen får den stora, upprättstående och pokalformade
djupröda blommor. Trivs bäst i mullrik och väldränerad jord, sol till halvskugga och troligen i zon I-II. Eftersom
det är en ny korsning finns ännu inte mycket odlingserfarenhet från Sverige.
Finns i storlek: 60 cm
Magnolia campbellii
Magnolia campbellii x M. campbellii 'Darjeeling'
Magnolia campbellii är drottningen bland magnolior! Medelstort träd med stora rosa upprättstående
blommor på bar kvist. Men tyvärr är den verkligen en zonknäckare i Sverige. Därför har man länge försökt
hitta korsningar som ger bätte härdighet. Sorten 'Darjeling' härstammar från ett distrikt i Indiens Himalaya
med just detta namn. Denna sort har mörkare rosa blommor som blommar lite senare på våren, även yngre
träd går i blom samt dessutom ska vinterhärdigheten vara något bättre. Förhoppningen är att dessa
egenskaper ytterligare förstärks i denna korsning.
Finns i storlek: 50-60 cm
Magnolia cylindrica
Cylindermagnolia

Magnolia cylindrica 'Bjuv'
För oss skåningar är det extra roligt att ha en magnolia med skånsk anknytning. Moderplantan kommer från
den kände magnoliaentusiasten Karl E. Flincks trädgård i Bjuv, Skåne. Sorten har mindre, vita blommor än
arten och dessa är dessutom kraftigt rödfärgade vid basen. Trivs bäst i svagt sur och lite fuktig jord, sol till
halvskugga och i zon I-III.
Finns i storlek: 40-50 cm

Trochodendron

Hjulträdssläktet

Endast en art ingår i släket som härstammar från Japan, Korea och Taiwan.
Trochodendron aralioides

Hjulträd

Litet städsegrönt träd som växer långsamt. Grönglänsande blad. Grönaktiga blommor i juni. Efter 10 år är
den 1-2 m hög. Skyddat halvskuggigt läge. Härdig i zon I-III.
Finns i storlek: 20-30 cm

Weigela

Prakttrysläktet

Släktet består av lövfällande buskar från östra Asien.
Weigela coraeensis

Stor prakttry
Finns i storlek: 80-90 cm

Viburnum

Olvonsläktet

Ett släkte med ca 150 arter av buskar och mindre träd från huvudsakligen Asien. De är städsegröna
eller lövfällande. Många arter har små vackra blommor som sprider väldoft. De tål alla kraftig
beskärning, vilket bör utföras efter blomning.
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Viburnum furcatum

Japanskt gaffelolvon

En ovanlig och vacker buske. Löfvällande som kan bli 2-3 m hög och lika bred. Äggformade blad med
bronsgrönt bladutspring, mörkgröna sommarfärger och underbara mörkröda höstfärger. Flata samlingar med
gräddvita blommor i maj-juni. Trivs bäst i väldränerad och lite funktigare normal trädgårdgårdsjord,
halvskugga och i zon I-III.
Finns i storlek: 80-100 cm

Blåregnssläktet

Wisteria

Ärtväxtsläkte av ca 10 arter av förvedade klätterväxter som har stora hängande blommor.
Härstammar från Asien och Nordamerika. Artena har blå blommor, men finns sorter med vita
blommor. Längst klasar har W. floribunda som också är doftande. W. macrostachya blommar på de
yngsta plantorna. W. frutescens är härdigast.
Wisteria macrostachya
Wisteria macrostachya 'Blue Moon'
Blåa blommor. Doftande. Påstås vara det härdigaste blåregnet. Sett uppgifter om zon V på nätet, men inget
som jag vågar garantera.
Finns i storlek: 80-100 cm

Zanthoxylum

Pepparträdssläktet

Zanthoxylum är ett stort släkte med många aromatiska träd och buskar från varmare och subtropiska
områden.
Zanthoxylum simulans

Kinesiskt pepparträd

Odla din egen kinesiska krydda. På engelska heter denna buske eller mindre träd "Sichuan peppar". Men den
är inte alls släkt med övriga pepparkryddor och mycket mildare och annorlunda i smaken. Det är fröskalen
som används som krydda och inte de små svarta bären. Den har vackra varmgula höstfärger. Trivs bäst i sol
till halvskugga och gärna lite torrare jordar samt troligen i zon I-(II). I USA anges den klara zon 5-8.
Finns i storlek: 60-80 cm
Antal olika arter:

31

Antal olika arter och sorter: 36
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