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Blomsterfröer

V

årt sortiment av blomsterfrö är noga utvalt och med utgångsläge från vad som går att använda här i vårt
land med tanke på klimat och marknad. Hänsyn måste tas till både de som ska odla och driva fram planWRUQDPHQRFNVnWLOOGHVRPVOXWOLJHQVNDDQYlQGDSODQWRUQDRPGHWQXlUHQRͿHQWOLJSODQWHULQJHOOHUHQ
privat konsument.
9LlUVHGDQÁHUDnUWLOOEDNDPHGOHPLGHQHXURSHLVNDI|UHQLQJHQ)OHXURVHOHFWVRPlUHQVDPPDQVOXWQLQJDYI|Uädlare, producenter och distributörer av frö och småplantor från hela världen. Organisationen har till uppgift att
bland annat prova nya förädlingar från hela världen, under europeiska förhållanden över hela Europa, från Skandinavien i norr till Italien i söder. De bästa sorterna belönas med guldmedalj och har således utmärkande egenskaper
för dig som kund. Dessa sorter marknadsförs också gemensamt av föreningen i form av pressmaterial och pressvisningar t.ex. Sweed är som enda företag i vårt land värd för dessa utprovningar, vilket ger oss bättre inblick i vad
som händer på blomstermarknaden.
För att i högsta grad kunna garantera kvalitet och sortäkthet, är allt frö originalfrö direkt från förädlingsföretaget
eller fröproducenten.
6LͿUDQVRPVWnUVLVWHIWHUYDUMHVRUWEHVNULYQLQJLQRPSDUHQWHVlUYl[WHQVVOXWOLJDK|MGXWHXQGHUVRPPDUHQ'HQna kan givetvis variera beroende på val av växtplats.

Lobélia erínus

Teckenförklaring

Campanulaceae

Kaplobelia

Lämplig som eternell.

Lobelia erinus – släkt- och artnamn
Campanulaceae – familjenamn
Kaplobelia – svenskt namn.
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2200 frön/g.
Ö Asien.
Sådd: Mars-april. 20-22°C.
Odling:
16-18°C.
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Klängväxt
7-10 dagar. 1 g/1000 pl.
8 cm.
70-80 dagar.
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1. Antal frön/g.

5. Groningstid vid
optimal temperatur.

2. Rekommenderad
såtid.

6. Fröåtgång till
1000 plantor.

3. Artens härkomst.

7. Rekommenderad
odlingstemperatur
efter krukning.

4. Optimal
groningstemperatur.

Krukväxt

Lämplig som snittblomma
Annuell (ettårig)
Bienn (tvåårig)

9. Total
odlingstid
från sådd
till färdig
planta vid
optimala
förhållande.

3HUHQQ ÁHUnULJ
Sorten har erhållit Fleuroselect Guld Medalj då den
visat utmärkta egenskaper.
Sorten har erhållit Fleuroselect kvalitets utmärkelse
då den har utmärkt sig i deras testodlingar i Europa.

8. Rekommenderad
krukstorlek.

'HDUWHUVRPlUPDUNHUDGHPHGHQDVWHULVNÀQQVXWI|UOLJDUH
odlingsanvisning som kan fås på begäran.

Pluggplantor

V

åra frö förökade pluggplantor är samtliga producerade i Sverige hos Ingemar Johanssons
Trädgårdsodlingar. Vi använder oss idag uteslutande av plastbrätten av engångstyp som ej ska returneras. De storlekar som används är 84, 128, 264 och
KnOVEUlWWHQ7LOOVDPWOLJDVWRUOHNDUÀQQVXSSWU\FNare att beställa. Säkra leveranser, korta transporter
PHGPLQGUHULVNI|UXWWRUNQLQJRFKÁH[LELOLWHWlUQnJra av fördelarna med att ha produktionen i Sverige.
Förbeställningstid

Brättstorlek
Antal plantor/brätt

7v

250

Sorterade plantor
252 håls

S

3
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Agástache rugósa

Lamiacea

Koreansk anisisop
2200 frön/g. Ö. Asien
Sådd: Febr.-mars. 18-20°. 7-10 dagar. 1500frö/1000pl.
Odling: 20-23°C. 8-14 cm. 12-14 veckor.
Agastache är en långdagsväxt och behöver 14 h. ljus för att
blominduceras. Kan retarderas med Alar.
8 v.

260

264 håls

1017 Hawaii blue F1-hybrid. Blå. En kompaktväxande sort med
mycket högt odlingsvärde. Både jämn och enhetlig i växt
och blomning. (10)
Aloha F1-hybrid. Tidigblommande, kompakt sort med bra hållbarhet under sommaren. Lämplig för både packs och 10 cm
krukor. (15)
1018P Aloha white. Vit.
1020P Aloha blue. Blå.

S

1007 Astello indigo. En sort som vid våra försök visat sig
mycket odlingsvärd. Fina egenskaper både i odling och
som utplanterad på friland. Perfekt anpassad för våra
breddgrader och i vårt klimat. Imponerade på många
med sitt kompakta och buskiga växtsätt. Lång, riklig och
utdragen blomning. Lämplig för både krukor, urnor som
rabatter. (50).

Aloha white.

Aloha blue
1024 Tall Blue F1-hybrid. Blå. En högre sort med mycket fina
egenskaper, såsom bra förgrening och mycket bra hållbarhet. Ett grönt och friskt bladverk med riklig blomning
under hela sommaren. (60).
Astello indigo
1008 Golden Jubilee. Blå med ett gulgrönt bladverk. (50)

Agératum houstoniánum Asteraceae
Ageratum (leverbalsam)
7 000 frön/g. Centralamerika, Mexico.
Sådd: Febr.- mars. 24-27°C. ½g/1000 pl.
Odling: 15-16°C. 7-8 cm. 70-80 dagar.
Låg temp. ger gula blad
7 v.

350

360 håls

S

1012 Blue Danube F1-hybrid. Blå. En välkänd gammal sort som
under årens lopp blivit förbättrad. Plantan är kompaktare
och jämnare än tidigare. En sort för er som önskar en lite
kraftigare planta med bra hållbarhet (12-15)

4

Tall Blue
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High Tide F1-hybrid. En sortgrupp med lite högre och kraftigare
växtsätt, främst ämnad till större planteringar. Har också en klart
bättre hållbarhet under sommare än andra lägre sorter.(30)
1026 High Tide white. Vit
1027 High Tide blue. blå

Álcea rósea Malvaceae
Stockros
Sådd: jan.-april, juni-juli. 18-20°C. 14-21 dagar. 20g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 10-12 cm. 14-16 veckor för Spring Celebrities
7 v.

125

128 håls

S

Spring Celebrities. En lågväxande och kompakt sort av Stockros
med fyllda blommor. Blommar redan första året med en blomning som varar upptill 3 månader. Sorten har en bra förgrening
från basen och lämpar sig utmärkt för odling i lite större krukor
för försäljning under sommaren. (70-80).

Purple Knight

Alternanthéra brasiliána Amaranthaceae
Stort Papegojblad
600 frön/g.
Sådd: Febr.-mars. 20-22°C.4-5 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 10-12 cm. Ca 80 dagar.
7 v.

260

264 håls

S

1050 Purple Knight. En bladväxt lämplig för större kärl och
rabatter. Är lätt att odla. Bildar under sommaren stora
kraftiga plantor med ett omfång på upp mot 50-60 cm i
diameter. Bladfärgen är kraftigt purpur-röd. (30-35)

Amaránthus caudátus Amaranthaceae
Rävsvans
1500 frön/g. Tropiska Sydamerika.
Sådd: mars-april.18-22°C.7-10 dagar.2/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 9-12 cm. 2-3 månader.
Sås normalt direkt på friland
5050 Purur röd. Långa hängande blomställningar.(100)
5052 ’viridis’. Gulgröna blomställningar. (100)

Amaránthus cruéntus Amaranthaceae
Blodamarant

Spring Celebrities

1500 frön/g. S. Mexico och Guatemala
Sådd: mars-april.18-22°C.7-10 dagar.2/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 9-12 cm. 2-3 månader.
Sås normalt direkt på friland

1032 Spring Celebrities white. Vit.
1033 Spring Celebrities lemon. Ljus gul.
1034 Spring Celebrities pink. Ljus rosa.
1037 Spring Celebrities crimson. Mörkt röd.
1038 Spring Celebrities purple. Ljust purpur.
Chater. En bienn sortgrupp som blommar andra året efter sådd.
Går även att så tidigare för att få plantor till vårförsäljningen.
Blommar med fyllda blommor i klara rena färger. En växt som
efterfrågas av många då den har en viss tradition i vårt land. (180)
1040 Chaters white. Vit
1041 Chaters yellow. Gul
1043 Chaters rose. Rosa
1046 Chaters red. Röd

5056 Oeschberg. Mörkt röda upprättstående ax. (80)

Amaránthus hypochondríacus
Amaranthaceae
Toppamarant
1500 frön/g. S. Nordamerika.
Sådd: mars-april.18-22°C.7-10 dagar.2/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 9-12 cm. 2-3 månader.
Sås normalt direkt på friland
5058 Pygmy Torch. Upprättstående mörkt röda ax. (30).
5060 Green Thumb. Upprättstående gröna ax. (30).

5
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Angelónia angustifólia Plantaginaceae
Angelonia
frön/g. Mexico NV. Sydamerika.
Sådd: febr. 22-24°C.4-5 dagar. 2/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 10-14 cm. 14-17 veckor.
10 v.

260

264 håls

S

Serena F1-hybrid. Den första frösådda Angelonian. En lättodlad
sort som inte behöver toppas. Ev. kan en retardering behövas
med CCC eller Alar. Blommar oavbrutet hela sommaren och
passar att användas både till rabatter och krukor. Ger snygga
kompakta och enhetliga plantor. (25)
1055P Serena white. Vit.
1057P Serena lavender Impr. Lilarosa.
1058P Serena blue. Blå.
1159P Serena purple. Purpurblå.
Twinny yellow
1060 Twinny white. Rent vit.
1062 Twinny yellow. Gul.
1064 Twinny rose. Ljusrosa.
1065 Twinny peach. Persika färgad.
1066 Twinny bronze shades. Brons-orange.
1068 Twinny violet. Violett.
1069 Twinny mix. Blandade färger.

NYHET

Serena white
Twinny peach

Antirrhínum május Scrophularaceae
Lejongap

7 v.

6 500 frön/g. SV. Europa, Sicilien, NV. Afrika
Sådd: Febr.-mars. 21-24º C.8-10 dagar.1/2 g/ 1 000 pl.
Odling: 10°C. 8-10 cm. 60-70 dagar.
Ljusgroende. Alternativt kan fröna gros vid 21ºC dag och 27ºC natt.
7 v.

350

360 håls

S

Twinny F1-hybrid. En dubbelblommande låg hybrid Lejongap.
De dubbla blommorna har inspirerat till namnet ”Twinny” (twins)
som betyder tvillingar. ’Twinny peach’ erhöll utmärkelsen ” All
American Selections” ASS 2010 i USA för sina unika och utomordentliga egenskaper. Liksom alla Lejongap odlar man bäst
’Twinny’ vid låga temperaturer, vilket gör odlingen mer energieffektiv. Sorten rekommenderas främst för odling i större krukor
då plantorna blir lite större och kraftigare än andra låga sorter.
Vi rekommenderar 10 cm krukor eller större för försäljning både
på våren och till hösten. Odlingstiden är ca 10-12 veckor från
sådd till blomning. ’Twinny’ fick sin utmärkelse för bl.a. sina
utomordentliga egenskaper ute under sommaren, då den tål
både värme och regn. (20)

6

ca 330

360 håls

2 frö/plugg

Snappy F1-hybrid. En grupp med bra egenskaper. Sorten har
en mycket jämn växt, både inom färgen som mellan de olika
färgerna. Bättre och tidigare brytvilja ger kortare tid mellan
toppskottets blomning och tills att sidoskotten börjar blomma.
Även ute under sommaren har sorten en mycket jämn och riklig
blomning. (15).
1070 Snappy white. Vit.
1071 Snappy yellow. Gul.
1074 Snappy rose. Rosa.
1076 Snappy bronze. Bronsfärgad
1077 Snappy orange. Kraftigt bronsorange.
1078 Snappy red. Röd.
1080 Snappy mauve. Ljuslila.
1082 Snappy orchid. Lila.
1083 Snappy violet impr.. Violet.
1086 Snappy red and yellow impr.. Röd och gul.
1089 Snappy mix. Blandade färger.

SWEED BJÖRN HÖJRUP AB

1085 Candy Showers white. Vit.
1087 Candy Showers yellow. Gul.
1088 Candy Showers orange. Orange.
1092 Candy Showers rose. Mörkrosa.
1094 Candy Showers red. Röd.
1099 Candy Showers deep purple. Purpur.
Sonnet F1-hybrid. Sonnet är lätt att odla med ett bra och enhetligt växtsätt, starkt rotsystem och robust förgrening. En sort
som så många andra sorter behöver mer än 12 timmars dag
för att blomma. Lämplig sort för parker och andra offentliga
planteringar såväl som för den privata konsumenten. (50)
1101 Sonnet white. Vit.
1102 Sonnet yellow. Gul.
1106 Sonnet pink. Ljusrosa
NYHET
1107 Sonnet rose. Klart rosa.
1109 Sonnet orange scarlet. Kraftigt Brons orange färg.
1111 Sonnet crimson. Karminröd
1114 Sonnet burgundy. Purpur
1120 Sonnet mix. Blandade färger.

Snappy orchid

Snappy Bl.f.
Candy Showers F1-hybrid. En av de allra första serierna av hängande Lejongap från frö. Dess växtsätt gör den lämplig till både
amplar, balkonglådor och krukor. Starka stjälkar gör att den inte
bryts så lätt och tål hantering och väderförhållande bra. (20).

Sonnet pink

Candy Showers Red

Rocket F1-hybrid. En lite högre sort med ett kraftigt och robust
växtsätt, vilket ger bättre blomning än andra sorter. Passar utmärkt till snitt, då den har kraftiga och långa blomstjälkar. (70)
1123 Rocket white. Vit
1124 Rocket yellow. Gul
1126 Rocket rose. Mörkrosa
1128 Rocket red. Mörkröd. Sorten har röda stjälkar.

7

SWEED BJÖRN HÖJRUP AB

Aquilégia flabelláta Ranunculaceae
Japansk akleja
1000 frön/g. NÖ Asien, Japan
Sådd: April-juni. 21-23ºC. 21 dagar. 3000 frön/1000 pl.
Odling: 15-19ºC. (2-7ºC.) 8-12 cm.*
10 v.

ca 240

264 håls

2 frön/plugg

Cameo. En sortgrupp som blommar ca 2 veckor tidigare än
andra sorter. Det silvergröna bladverket som även utan blommor är vackert, fylls med rätt kylbehandling av ca 3 cm stora
blommor. Växten är perenn och passa både att användas som
ettårig tillsammans med övriga vårblommor som Pensé, Bellis,
Myosotis, Primula, Ranunkler etc, eller s.k. ”woodlands” och
”rockgardens”. (15)
1140 Cameo white. Rent vit.
1145 Cameo rose and white. Rosa med vit mitt.
1147 Cameo blue and white. Blå med vit mitt.

Aquilégia vulgáris Ranunculaceae

Ballerina red

Akleja
800 frön/g. Europa, N. Afrika
Sådd: April-maj o juli-aug. 21-25ºC. 35 dagar. 3000 frön/1000 pl.
Odling: 14-18ºC. (2-7ºC.) 10-14 cm. 36/52 veckor*
Förkyl sådden i 14 dagar vid 10°C. Odlingstiden beroende på
såtid och odlingsmetod.
10 v.

ca 240

264 håls

2 frön/plugg

Winky. En sort med både utmärkta egenskaper i odling såväl
som utplanterad. Ger mycket jämna och vackra saluplantor med
ett klotrunt växtsätt och en klunga av blommor samlat, strax
över bladverket. Blommar rikligt med upprätt stående blommor
på kraftiga stjälkar. (40)
1132 Winky rose-rose. Rosa.
1134 Winky red-white. Rödrosa med vit mitt.
1135 Winky early sky blue. Blå. 1-2 veckor tidigare blomning.
Fleuroselect novelty.
1136 Winky blue-white. Blå med vit mitt.
1137 Winky purple-white. Purpurblå med vit mitt.

Arméria pseudarméria Plumbaginaceae
Fransktrift
1100 frön/g. C. Portugal
Sådd: Feb.-april. 16-18°C. 3-6 dagar. 3000 frön/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 10-12 cm. 15-19 veckor. *
7 v.

Bossa Nova red

8

264 håls

S

Ballerina. Är en sort som blommar redan första året och behöver
således ingen kylperiod för att blomma. Är likväl fullt ut härdig.
Den kompakta och enhetliga plantan får kraftiga blomskaft.
Sorten har i flertal försök visat sig ha unika egenskaper och
har imponerat på många. (20).
1146 Ballerina white. Vit.
1148 Ballerina red. Röd.

Ballerina white

Winky blue-white

260
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Begónia boliviensis Begoniaceae
Boliviabegonia
100 000 frön/g. Bolivia, NV Argentina
Sådd: Jan.-feb., 23-25°C, 14 dagar, 1500 pell./1000pl.
Odling: 18-20°C, 11-12 cm. 14-16 veckor.*
14 v.

82

84 håls

S

Bossa Nova F1-hybrid. En helt ny sort från frö med mycket
odlingsvärda egenskaper. Sorten bryter bra och ger fina runda
välformade plantor och har en riklig blomning. Hos konsumenten
blommar den oavbrutet tills frosten kommer utan något putsbehov. Lämplig till både krukor och amplar. (35-40).
1149P Bossa Nova pure white. Vit.
NYHET
1152P Bossa Nova rose. Mörkrosa.
1153P Bossa Nova orange. Orangeröd.
1155P Bossa Nova red. Scharlakansröd.

Begónia x hýbrida Begoniaceae
Begonia
66 000 frön/g. Kulturursprung
Sådd: Nov-.Jan., 23-25°C, 2-3 veckor, 1500 pell./1000pl.
Odling: 18-22°C. 10-13 cm. 20-22 veckor.*
14 v.

82

84 håls

S

1150P Gryphon. En bladbegonia med bladform som ett lönnblad,
silvergrönt till färgen. Bildar runda kraftiga plantor som
passar till samplantering i både urnor och i rabatter.
Lättskött och lättodlad. (35)

Gryphon

Bossa nova rose

9
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Emperor white

Begónia x semperflórens-cultórum
Sommarbegonia
80 000 frön/g
Sådd: Jan.-mars. 27-30°C. 10-14 dagar. 2 förp./1000 pl.
Odling: 16-18°C. 7,5-8 cm. 75-90 dagar.
Ljusgroende, täcks ej. Hög fuktighet är viktigt under första skedet
av groningen.
10 v.

ca. 350

360 håls

Super Olympia F1-hybrid. En förbättring av den tidigare välkända
Olympia gruppen, främst större blommor. En sort med ett starkt
växtsätt, vilket uppskattas av park- och kyrkogårdsförvaltningar.
(25).
1162P Super Olympia white. Vit.
1161P Super Olympia bicolor. Tvåfärgad, vit med röd kant
1164P Super Olympia pink. Ljust rosa.
1165P Super Olympia rose. Rosa.
1169P Super Olympia red. Röd.

2 frön/plugg

Emperor F1-hybrid. En sort som kombinerar tidig blomning
med oslagbara odlingsegenskaper. Sorten är mycket jämn och
enhetlig, både vad gäller växtsätt och blomning. Har också fina
egenskaper ute under sommaren. Blommar rikligt med stora
blommor. Något tidigare i blom än Super Olympia.(25).
1157P Emperor white. Vit.
1158P Emperor rose. Rosa.
1159P Emperor red. Röd.

Super Olympia pink

10

Senator IQ bicolour
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Senator IQ F1-hybrid. En sortgrupp med mörkt bladverk. Sorten
har ett mycket enhetligt växtsätt även mellan de olika färgerna.
De sorter som har ett IQ efter namnet Senator har blivit uppgraderade på flera sätt. De har fått ett mörkare bladverk, är
mindre benägna att sträcka sig i brätten och krukor i odling,
samt är mer enhetliga i tidighet och blomning. (25).
1170P Senator IQ white. Vit.
1172P Senator IQ rose bicolor. Rosa med vit mitt.
NYHET
1173P Senator IQ pink. Rosa.
NYHET
1176P Senator IQ rose. Mörkrosa.
NYHET
1178P Senator scarlet. Scharlakansröd.

Inferno appelblossom

Senator IQ white

Inferno F1-hybrid. En värdefull sort för den offentliga sektorn.
Inferno bildar stora kraftiga plantor på växtplatsen och har
en mycket bra hållbarhet och ihållande blomning. Sorten tål
också extrema vädertyper bra. Kan med fördel odlas i 9-10
cm krukor.(30)
1177P Inferno white. Vit.
1176P Inferno appelblossom. Svagt rosa/vit.
1179P Inferno rose. Rosa.
1181P Inferno red. Röd.

Senator IQ pink

Senator IQ rose

Inferno red

11
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BIG rose green leaf

12
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14 v.

82

84 håls

S

BIG F1-hybrid. En sortgrupp för större planteringar och urnor.
Ger stora kraftiga plantor med stora blommor, 5-8 cm, på en
upprätt planta. Dessa egenskaper gör att sorten är lämplig att
använda i rabatter och inte bara i urnor och amplar. BIG visar
sina stora blommor uppåt för maximal exponering. (40)
1183P BIG pink green leaf. Ljusrosa med grönt bladverk.
1182P BIG rose green leaf. Rosa med ett grönt bladverk.
1185P BIG red green leaf. Röd med grönt bladverk.
1184P BIG rose bronze leaf. Rosa med mörkt bladverk.
1186P BIG red bronze leaf. Röd med mörkt bladverk.

Begónia x tuberhýbrida Begoniaceae
Knölbegonia
50 000 frön/g.
Sådd: Dec.-febr. 24-26°C. 2-3 veckor. 1250 frön/1000 pl.
Odling: 20-18-16°C. 10-11 cm. 150-160 dagar.
10 v.

260

264 håls

S

14 v.

82

84 håls

S

Ljusgroende. Plantorna belyses fram till mars månad med minimum 14 timmars dag för att undvika knölbildning och att enkla
blommor bildas. Belysning ger även tidigare blomning.
Illumination F1-hybrid. Bildar buskiga, täta plantor med långa
nedåthängande grenar. Lämplig för amplar.
1190P Illumination white. Vit.
1191P Illumination Lemon. Ljusgul med antydan till lite aprikos
baksida och blomskaft.

Senator IQ bicolour
Illumination lemon
Dragon Wing. En annorlunda, men enastående Begonia typ som
ger en mesta möjliga glädje under hela säsongen. Ger stora
kraftiga plantor som lämpar sig väl i större krukor, balkonglådor,
urnor men även som friplanterad. Har ett lite hängande växtsätt
och bildar upptill 40 cm stora plantor både i höjd och i diameter.
Tre plantor i en stor kruka/urna ger mycket för pengarna hela
sommaren lång oberoende av väderlek. Som alla andra Begonia
tål den både regn och kyla lika bra som värme och torka. (40)
1187P Dragon Wing pink. Rosa.
1189P Dragon Wing red. Röd.

1192P Illumination salmon pink. Ljust laxrosa.
1193P Illumination rose. Rosa.
1194P Illumination golden picotee. Aprikos-gul med mörkare
kant. Har mörkare bladfärg än de övriga.
1195P Illumination apricot. Aprikos nyanser. Innehåller även
en del gula.
1196P Illumination orange. Orangeröda.
1197P Illumination scarlet. Röd.

Dragon Wing red

Illumination apricot

13
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NonStop Mocca bright orange
Nonstop Mocca F1-hybrid. En systersort till den välkända
sortgruppen NonStop, men med ett mörkt bladverk. Har ett
kompakt lågt växtsätt med fina kontraster mellan de mörka
bladen och de lysande färgerna. (20-25).
1201P NonStop Mocca white. Vit.
1203P NonStop Mocca yellow. Gul.
1205P NonStop Mocca pink shades. Rosa nyanser.
1207P NonStop Mocca bright orange. Ljust orange. En färg
som inte är lika kraftig som andra orange sorter. Mer
åt det aprikosa hållet. De senaste åren har flera kunder
efterfrågat just en sådan färg.
1208P NonStop Mocca deep orange. Kraftigt orange.
1209P NonStop Mocca cherry. Körsbärsröd/rosa
1211P NonStop Mocca scarlet. Röd.

Nonstop F1-hybrid. En välkänd sort med ett kraftigt växtsätt
och 7-8 cm stora blommor. (20-25).
1215P Nonstop white. Vit.
1216P Nonstop yellow. Gul.
1217P Nonstop appelblossom. Vit med rosa baksida.
1218P Nonstop pink. Ljusrosa
1219P Nonstop deep rose. Rosa. Ersätter bright rose.
1220P Nonstop rose petticoat. Rosavit med rosa blomkanter.
1223P Nonstop red. Röd. Ersätter både Bright red och deep red.
1225P Nonstop orange. Kraftigt orange.
1213P NonStop bl.f.

Nonstop Mocca deep orange

Nonstop rose petticoat

14
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Go-Go F1-hybrid. En sortgrupp med utomordentliga egenskaper
både i växthusodling och som utplanterad i rabatt eller urna etc.
Sorten har ett kraftigt växtsätt med riklig blomning, där blommorna sitter väl synliga ovanför bladverket. Detta ger plantan
ett betydligt högre både saluvärde och prydnadsvärde. Den
kraftiga plantan har en vacker form. Go-Go är vältrimmad både
inom färgerna och mellan färgerna i både växtsätt och tidighet,
vilket gör serien mer lättplanerad och lättodlad. (25-30)
1226P Go-Go white. Vit.
1228P Go-Go light yellow. Ljust gul.
1229P Go-Go yellow. Gul.
1232P Go-Go orange. Orange
1235P Go-Go rose. Mörkrosa.
1237P Go-Go cherry. Körsbärsrosa.
1238P Go-Go scarlet. Röd.
1239P Go-Go red. Röd med mörkt bladverk.
Nonstop Joy F1-hybrid. En ny sort med ett lite mer klotformat
eller halvhängande växtsätt. Sorten är lättodlad och ger en mer
välförgrenad och fylligare planta. (20-25).
1242P NonStop Joy yellow. Gul. Ger lite ljusare gula blommor
längre fram på sommaren.
NYHET

Galaxy. Galaxy har bättre egenskaper såsom tidigare och jämnare blomning, jämnare växt och kortare blomskaft än andra
liknande sorter. Med andra ord, en sort för den proffesionella
odlaren likväl som för slutanvändaren. (12)
1261P Galaxy white. Vit.
1264P Galaxy rose. Rosa.
1266P Galaxy red. Röd.

Galaxy red

1270P Robella. Rosa. Denna sort utmärkte sig redan då den
lanserades för några år sedan med sin utmärkta härdighet och otroliga blomrikedom, samt de jämna och friska
plantorna. En mycket attraktiv sort för såväl odlare som
användare. (15)
Speedstar. En helt ny sortgrupp med ett kompakt växtsätt, med
tidig och jämn blomning. (12)
1271P Speedstar white. Vit
1273P Speedstar rose. Rosa
1275P Speedstar carmine. Rödrosa

Brássica olerácea Brassicaceae
Prydnadskål

NonStop Joy yellow

300 frön/g. Europa, Asien
Sådd: mars-maj. 20°C. 10 dagar. 5g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 10-14 cm. *
Pin Up F1-hybrid. En sortgrupp med enkla, upptill 10 cm stor
blommor. Har ett något kraftigt växtsätt. (25).
1251P Pin Up rose. Vit med rosa kant.
1252P Pin Up flame. Gul mitt med orange kant.

Béllis perénnis Asteraceae

6 v.

125

128 håls

S

Kamome F1-hybrid. En sort med krusiga blad. Dessa typer har
lättare för att färgas under varma väder förhållande, än andra
typer. En jämn och enhetlig sortgrupp som passar bra ihop
med Pigeon. (15-20)
1281 Kamome white. Vit
1282 Kamome pink. Rosa
1284 Kamome red. Röd

Tusensköna
5 000 frön/g. Europa,V. och SV. Asien, Himalaya, N.Afrika
Sådd: Juni-aug. 18-20°C. 7-14 dagar. 1/2g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 7,5-9 cm.
7 v.

350

360 håls

S

Ljusgroende. Både växthusodling och frilandsodling är möjlig.
Habanera. En sort speciellt framtagen för odling i kruka. Kan
med fördel odlas tillsammans med Pensé. Har stora fyllda
blommor på kompakta plantor. (15)
1250 Habanera white. Vit.
1253 Habanera rose. Rosa.
1255 Habanera red. Röd.
1257 Habanera white with red tips. Vit med röda blomspetsar.
1258 Habanera mix. Blandade färger.

Kamome

15
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Coral F1-hybrid. En sort med djupt flikade blad, typ ekblad. Har
ett kraftigare växtsätt än Kamome och Pigeon. Tål regn, snö
och köld bra. (30).
1286 Coral Prince. Vit.
1288 Coral Queen. Röd.
Pigeon F1-hybrid. En slätbladig sortgrupp med mycket fina
odlingsegenskaper och bra hållbarhet. Kompakt växtsätt med
helt släta blad och bra färgning. (15-20).
1290 Pigeon white. Vit.
1291 Pigeon Victoria. Rosa.
1293 Pigeon red. Röd.
1294 Pigeon purple. Purpurröd.
Peacock F1-hybrid. En sort med fjäderliknande blad, vilket
gör sorten mycket tålig mot väta då inget vatten blir stående i
plantan. Är mer kraftigväxande än övriga sorter. (35).
1296 White Peacock. Vit.
1298 Red Peacock. Röd.
Songbird F1-hybrid. En ny förädling av slätbladig typ med kompakt växtsätt. (15-20)
1300 Songbird white. Vit.
1302 Songbird pink. Rosa.
1304 Songbird red. Mörkt purpurröd.

Marvelette. En ny sort som erhållit Fleuroselects guldmedalj
för sina fina egenskaper både i odling och ute under sommaren. Denna nya sort är betydligt jämnare i växt och tidigare
och intensivare blomning än tidigare sorter. Sorten blommar
redan första året fullt ut, ca 12 veckor efter sådd, och blommar under hela sommaren oavbrutet, juni - september. Bryter
bra och behöver varken toppas eller retarderas för att ge låga
kompakta plantor. Kan produceras för både vår, sommar och
höstförsäljning. (25-30)
1330 Marvelette blue. Blå.

Callístephus chinénsis Asteraceae
Sommaraster
450 frön/g. C.N. och Ö. Asien, Kina
Sådd: mars-maj. 15-20°C. 7-12 dagar. 3-5g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 9-11 cm. ca 18 veckor
Milady och Starlight
8 v.

Ringblomma
150 frön/g. Medelhavsområdet.
Sådd: mars-maj. 15-20°C. 7-14 dagar. 20g/1000 pl.
Odling: 12-18°C. 8-10 cm. 9-10 veckor.
Vid direktsådd på friland i maj ca. 50g/100lpm.
Bon Bon är en låg kompakt sort, med välfyllda blommor, lämplig
för odling i kruka och som kant i rabatter. (15).
1340 Bon Bon yellow. Gul.
1342 Bon Bon orange. Orange.
Touch of red. En sort som är av mycket hög kvalitet och kan
därför rekommenderas till de som odlar för snitt. Blommorna
har en svag anstrykning av bronsröd färg ytterst på petalerna,
vilket är mycket dekorativt. (60).
1356 Touch of red orange. Orange.

Calamíntha népeta Lamiacea

264 håls

S

128 håls

S

Standy, Matsumoto,Gala och Serenad
8 v.

Caléndula officinális Asteraceae

260

125

Starlight. Starlight har ett genetiskt kompakt växtsätt som gör
att sorten lämpar sig speciellt bra för krukodling. Den bryter
bra från basen och ger täta plantor med en riklig blomning. (20)
1371 Starlight light pink. Ljust laxrosa.
1372 Starlight rose. Rosa.
1373 Starlight scarlet. Rosaröd.
1374 Starlight blue. Blå
Standy. En sort med mycket hög resistens mot Fusarium och
Verticillium. Utseendet är annars som hos den välkände Princess gruppen. I motsats till Princess mer buskiga växtsätt, har
denna ett mer upprätt sådant. Blomstorleken är ca 5-6 cm. (60)
1380 Standy vit. Krämvit
1383 Standy laxrosa.
1384 Standy rosa.
1385 Standy mörkrosa.
1386 Standy röd.
1388 Standy ljusblå.
1389 Standy blå. Mörkblå.
1390 Standy bl.f. Blandning

Stenkyndel
3300 frön/g. SC och S Europa, N Afrika, Mindre Asien
Sådd: Febr.-mars. 20-22°C. 7-10 dagar. 3000frö/1000pl.
Odling: 18°C. 10-12 cm. 11-13 veckor.
8 v.

260

264 håls

S

Standy mörkrosa

Marvelette blue

16

Matsumoto. En mycket omtyckt sort då den är mycket tålig
mot sjukdomsangrepp. Halvfyllda blommor med gult mitt ca 5
cm stora. Upprättväxande sort som går att skörda hela plantan
om man vill, men går även att skörda varje stjälk för sig. (60)
1395 Matsumoto white. Vit.
1396 Matsumoto yellow. Gul.
1397 Matsumoto pink. Ljusrosa.
1402 Matsumoto rose. Mörkrosa.
1406 Matsumoto scarlet. Scharlakansröd.

SWEED BJÖRN HÖJRUP AB

1408 Matsumoto red. Mörkröd.
1410 Matsumoto light blue. Ljusblå.
1412 Matsumoto blue. Mörkblå.
1419 Matsumoto blue tipped white. Vit med blå spetsar.
1420 Matsumoto bl.f. Blandning av samtliga färger.

Serenade mix

Cánna x generálais Cannaceae
Kanna
Matsumoto
Bonita. Sorten har helt fyllda blommor av pompon typ och har
samma storlek på blomman som den välkända Matsumoto.
Även i övrigt har den samma egenskaper som Matsumoto.
Blommar ca 1 vecka senare än Matsumoto.
1459 Bonita bl.f. blandade färger.

4,4 g/frö
Sådd Dec-feb. 20-25ºC. 10-20 dagar.
Odling: 20-25°C. 10-14 cm. 100-130 dagar*
12 v.

82

84 håls

S

Tropical bronze scarlet

Bonita bl.f.

Serenade. Blommar med små enkla blommor, ca 3 cm. Mycket
tidig blomning. Ett kraftigt upprätt växtsätt, som påminner lite om
Matsumoto, gör sorten enkel att odla och skörda. Man skördar
hela plantan på en gång. Mycket rikblommande. Serenade har
tolerans mot Fusarium. (65)
1465 Serenade white. Vit.
1467 Serenade rose. Rosa
1469 Serenade scarlet. Scharlakansröd.
1470 Serenade red. Röd.
1472 Serenade deep blue. Mörkblå.
NYHET
1474 Serenade blue tipped white. Blå med vita spetsar.
1475 Serenade mix. Bl.f.

Tropical. En ny dimension på en traditionell och känd växt. Med
denna sort har man möjlighet att på relativt kort tid producera
plantor i blom till försäljningsperioden på våren. Under den ljusa
årstiden eller med mycket tillskottsbelysning kan man korta ner
tiden från sådd till färdigvara till ca 80 dagar. Man bör räkna med
en odlingstid på 120-130 dagar om man ej ger något tillskottsljus. Det bör dock ges extra ljus under småplantsproduktionen,
vilket absolut är ekonomiskt försvarbart. Tropical ger kompakta
låga plantor som lämpar sig för plantmarknaden och som passa
lika bra i kruka som friplanterad i rabatten. (60)
1507 Tropical white. Krämvit.
1509 Tropical yellow. Gul med orangebrun teckning.
1510 Tropical rose. Rosa
1511 Tropical salmon. Laxrosa
1512 Tropical red. Röd.
1513 Tropical bronze scarlet. Röd med mörkt bladverk.

17
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Celósia cristáta v plumósa Amaranthaceae
Plymört

Ljusgroende.
ca 300

Blåklint
230 frön/g. Europa. Medelhavsområdet.
Sådd: 15-18ºC. 10-20 daga. 10g/1000 pl.
Odling: 10-12°C. 10-12 cm.

1600 frön/g. Tropiska Afrika
Sådd: Feb-mars. 18-22ºC. 7-10 dagar. 1 g/1000 pl.
Odling: 14-18°C. 8-10 cm.12-14 veckor.*

7 v.

Centauréa cýanus Asteraceae

360 håls

Fresh Look. En sort av plymört som klara vårt svenska klimat
utomhus under sommaren. Sorten har en frisk och kraftig planta
med en ihållande blomning under hela sommaren. En riklig
förgrening, vilket ger kraftiga plantor och många blommor. Har
på vårt försöksfält under normala förhållanden varit enastående
hela sommaren igenom. (30)
1533 Fresh Look yellow. Guldgul.
1532 Fresh Look red. Lysande röd.
1534 New Look. Röd med mörkt bladverk.
Kimono. Vi återintroducerar sorten Kimono som vi med framgång
sålde för ett antal år sedan. En tidigblommande och kompaktväxande sort som fortfarande håller ställningarna som en av
de bästa på marknaden. Främst lämpad som krukväxt, men
går även att ha utomhus. Lämplig som sommarkultur. (15-20).
1542 Kimono yellow. Gul.
1543 Kimono orange. Orange.
1544 Kimono rose. Rosa.
1548 Kimono red. Röd. Har mörka bladnerver i bladen.
1550 Kimono mix. Bl.f.

Celósia spicáta Amaranthaceae

Vid direktsådd åtgår ca 30g/100 lpm. Sådd sker normalt i
södra Sverige under september. Vårsådd sker i april-maj och
blomning sker då efter midsommar.
1577 Blue Boy. Blå. En av de allra mest odlade sorterna till
snitt. (80)

Cleóme hassleriána Capparaceae
Paradisblomster
450 frön/g. SÖ . Brasilien N. Argentina
Sådd: Feb-mars. 18-22ºC. 12-18 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 15-20°C. 9-12 cm. 10-12 veckor.
Ljusgroende.
10 v.

82

84 håls

1400 frön/g.
Sådd: Feb-mars. 24-26ºC. 10-14 dagar. 1200 frö /1000 pl.
Odling: 18-19°C. 9 -12 cm. 12-14 veckor.*
10 v.

260

264 håls

S

Kosmo. En genetiskt kompakt sortgrupp för krukodling. Ingen
retardering eller toppning nödvändig då sorten bryter villigt och
bildar en kompakt och välformad planta. Bra hållbarhet med
lång blomning. (15).
1551 Kosmo vanilla. Krämvit till limefärgad.
1553 Kosmo pink. Ljusrosa.
1558 Kosmo purple red. Purpurröd.

Sparkler lavender

Cobaéa scándens Polemoniaceae
Klockranka
15 frön/g. Mexico.
Sådd: Mars. 18-22ºC 12-18 dagar. 120 g/1000 pl.
Odling: 15-12°C.10-12 cm. 75-90 dagar.
Kosmo

18

S

Sparkler F1-hybrid. Den första hybrid sorten av Cleome. En
odlarvänlig sort som gör det möjligt att producera och sälja på
den öppna marknaden. Lämplig i 15cm eller större krukor. 10-12
veckors produktionstid vid optimala betingelser. För slutanvändaren ger Sparkler en kompaktare, buskigare och blomrikare
planta än tidigare sorter. Bryter villigt från basen tidigt. (70-80)
1670 Sparkler white. Vit.
1672 Sparkler blush. Vit-rosa.
1674 Sparkler rose. Kraftigt rosa.
1676 Sparkler lavender. Ljust lilarosa.

1688 Vit.
1690 Blå.

SWEED BJÖRN HÖJRUP AB

Coleostéphus multicaúallis Asteraceae
Dvärgkrage
700 frön/g. Algeriet
Sådd: Feb-mars. 16-18ºC. 7-14 dagar. 4g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 7-8 cm. 70-80 dagar.
6 v.

ca. 340

360 håls

3 frön/plugg

Sådd direkt i salukruka vanligast med några frön i varje kruka
1695 Goblin. Gul. (30)

Coreópsis grandiflora Asteraceae
Flicköga
400 frön/g . SÖ. och. SV. USA
Sådd: Feb-mars. 18-22ºC. 10-18 dagar. 4g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-10 cm. 70-80 dagar.
10 v.

260

264 håls

Sonata. En låg sort som passar utmärkt för uppdragning i kruka.
Tack vare en tidig blomning fås plantorna i blom till plantförsäljningssäsongen. Sonata blommar rikligt och har en jämn
växt. En utmärkt sort framför allt i offentliga miljöer. (80-90)
1750 Sonata white. Vit.
1752 Sonata pink. Rosa.
1753 Sonata pink blush. Rosa med en mörkare ring runt
knappen.
1754 Sonata carmine. Karminröd.
Casanova. En ny standard för låga Cosmos. Genestiskt kompakt,
vilket minskar behovet av retardering vid odling i kruka. Enhetlig
sortgrupp med en unik röd i serien. (60-80)
1760 Casanova white. Vit
1763 Casanova pink. Rosa.
1765 Casanova red. Röd.
1766 Casanova violet. Purpurrosa.
Casanova pink

Casanova red

3 frön/plugg

1725 Early Sunrise. Guldgula fyllda blommor på kraftiga stjälkar.
Denna sort kan odlas som ettårig då den blommar redan
under första året. (40)
1730 Rising Sun. Guldgul med mahognyröd basfläck. Dubbelblommande. Tidig, ca 1 vecka tidigare än Early Sunrise.
Kompakt växt med mindre behov av retardering än andra
sorter. Första året är plantan mindre än Erly Sunrise, men
som perenn är den kraftigare i plantan andra året. Blomrik
med en otrolig blomrikedom redan första året med något
mindre blommor än Early Sunrise.

Casanova violet
1769 Xanthos. Ljusgul. Xanthos heter gul på grekiska.En ny
sort med en färg som inte tidigare setts i Cosmos, en
mjukt iögonfallande ljusgul färg. Sällan har vi fått så
många positiva kommentarer på en ny sort som denna
vid sommaren visning. Otroligt vacker och blomrik. Tidig
med något mindre blommor än t.ex. Sonata. Sorten blir
också något högre. (110).

Rising Sun

Cósmos bipinnátus Asteraceae
Rosenskära
200 frön/g. SV. USA, Mexico, Brasilien
Sådd: April-maj. 18-20ºC. 8-12 dagar. 10g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-10 cm. 7-9 veckor.
Vid sådd direkt på friland behövs 25g/100 lpm. Kan med fördel
sås direkt i krukan med några frön /kruka. Ljusgroende.
7 v.

125

128 håls

3 frön/plugg

Xanthos
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Cósmos sulphúreus Asteraceae

Den högre groningstemperaturen, 25-26ºC hålls under de första
3-4 dagarna, sänk sedan till 20-21ºC för att uppnå de bästa
resultaten.

Gullskära
125 frön/g. Mexico, Brasilien
Sådd: Mars-april. 20-22ºC. 7-10 dagar. 10g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-9 cm. 7-9 veckor.

Enbart Figaro bl.f. som plugg.
7 v.

Cosmic. Är en mycket blomrik och tidigblommande sort. Har ett
kompakt och enhetligt växtsätt med en bra förgrening. Mycket
riklig blomning på friland. 5-6 cm stora, halvfyllda blommor. (40)
1770 Cosmic Yellow. Guldgul.
1772 Cosmic Orange. Orange.
1774 Cosmic red. En unik intensivt röd färg.

Craspédia globósa Asteraceae
Solboll
1000 frön/g. SÖ Australien.
Sådd: Dec.-mars. 18-20ºC. 10-12 dagar. 1500 frö/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 8-10 cm.
10 v.

260

264 håls

S

5135 Drumstick. Guldgula runda bollar på långa stjälkar. Lämplig till torkning. Går även under namnet ’Trumslagarens
pinnar’ (60-80).

260

264 håls

S

Mignon. En enkelblommande, sedan många år känd sort. Växer
lite kraftigare än de övriga sorterna. (45)
1984 Mignon white. Vit.
1985 Mignon yellow. Gul.
1986 Mignon rose. Rosa.
1987 Mignon red. Röd.
1988 Mignon purple. Violett.
1989 Mignon bl.f. Blandning av ovanstående färger
Figaro är en av de absolut bästa sorterna som ger en tidigare
blomning, mer dubbla blommor och är en mer enhetlig planta.
Är en förbättring av Rigoletto. (25)
2003 Figaro white. Vit.
2004 Figaro yellow. Gul.
2005 Figaro orange shades. Orange nyanser.
2006 Figaro red shades. Röda nyanser.
2008 Figaro violet shades. Violetta nyanser.
2010 Figaro blandning.

Delphínium elátum Ranunculaceae
Cúphea ígnea Lythraceae

Trädgårdsriddarsporre

Cigarettglöd
700 frön/g. Mexico
Sådd: Mars-april. 18-20ºC. 7-14 dagar. 3g/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 8 cm. 10-11 veckor.
10 v.

ca. 240

264 håls

2 frön/plugg

1812 Dynamite. Orangeröd. (20-25).

350 frön/g. C Europa - Sibirien
Sådd: Dec. - Juli. 21-22ºC. 7-10 dagar. 1500/1000 pl.
Odling: 18-21°C. 15-20 cm. 18-23 veckor. *
10 v.

260

264 håls

S

Aurora F1-hybrid. En ny sortgrupp med utmärkta sortegeskaper,
såsom kraftiga och täta blomspiror på kraftiga stjälkar, jämna
och enhetliga plantor. Aurora är kortare än andra sorter. Blommar tidigare än andra sortgrupper och fullt ut redan första året.
Utmärkt för odling i större krukor för sommarförsäljning eller
för snittodling (80-100).
2018 Aurora white. Vit
2020 Aurora light blue. Ljusblå.
2021 Aurora lavender. Ljust lavendelblå.
2023 Aurora blue. Klarblå.
2025 Aurora deep purple. Djupt blå.

Dynamite

Dáhlia x horténsis Asteraceae
Sommardahlia
110 frön/g. Mexico
Sådd: Feb-april. 20-26ºC. 6-10 dagar. 25g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 8 cm. 80-90 dagar.
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Delphínium grandiflórum

Ranunculaceae

Kinesisk Riddarsporre
1000 frön/g. NV. och V. Kina SÖ. Sibirien
Sådd: Mars-juni. 10-12ºC. 21-30 dagar. 2g/1000 pl.
Odling: 5-10°C. 8-11 cm. 16 veckor. *
7 v.

ca. 240

264 håls

4 frön/plugg

Högre odlingstemperatur går att hålla under odlingen. Tillgången
på ljus får styra odlingstemperaturen för att erhålla en bra
plantkvalitet. Även lämplig som sommarkultur.
Summer. En serie med enastående egenskaper i förhållande
till andra sorter. Blommar både tidigare, rikligare och har längre
blomningsperiod än andra sorter. Summer är också mer värmetålig än andra. En bra förgrening från basen ger en kompaktare
och fylligare planta både i kruka och som friplanterad. (30)
2034 Summer stars. Vit.
2035 Summer morning. Ljusrosa.
2036 Summer blues. Ljust himmelsblå.
2037 Summer nights. Djupblå.

Sweet F1-hybrid. En sort som ger yrkesodlare av snittblommor
en hög skörd av borstnejlikor till snitt utan kylbehandling. Odlas
som ettårig och ger kraftiga långa stjälkar till snitt. Enhetlig och
jämn växt och blomning. (45-80).
2060 Sweet mix. Blandade färger.

Diánthus chinénsis Caryophyllaceae
Sommarnejliga
1000 frön/g. Kina, Korea
Sådd:Jan-Mars. 18-22ºC. 6-10 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 8-10 cm. 80-90 dagar.
7 v.

350

360 håls

S

Diana F1-hybrid. En grupp med ett unikt lågt, kompakt och
välförgrenat växtsätt. Blommar tidigt med stora blommor. Diana
har en bättre hållbarhet under sommaren än övriga likvärdiga
sorter på marknaden. (20)
2085 Diana white. Rent vit. Något kompaktare än övriga färger.
2087 Diana pink. Rosa.
2088 Diana salmon. Laxrosa.
2089 Diana rose shades. Kraftigt rosa.
2090 Diana scarlet. Scharlakansröd.
2091 Diana crimson. Karmin röd.
2092 Diana blueberry. Lilablå.

Summer

Diánthus barbátus Caryophyllaceae

Diana crimson picotee

Borstnejlika
900 frön/g. C. och S. Europa . Sibirien, Kina
Sådd: Juli-sept. 15-20ºC. 7-14 dagar. 2g/1000 pl.
Sås i bänk eller växthus för utplantering i september på friland.
7 v.

Sweet mix

260

264 håls

S

2094 Diana crimson picotee. Ljust karmin rosa med purpur mitt.
2095 Diana lavender picotee. Vit med ett lavendelblått öga.
2096 Diana white with red eye. Vit med röd mitt.
2097 Diana white with purple eye. Vit med purpur mitt.
2099 Diana mix. Blandade färger.

Diana lavender picotee

21

SWEED BJÖRN HÖJRUP AB

Telstar F1-hybrid.
En av de mest odlade sorterna i världen. Den bästa sorten
ute under sommaren och med en härdig blomning hela sommaren. (30)
2100 Telstar white. Vit.
2103 Telstar pink. Ljusare rosa.
2104 Telstar salmon. Laxrosa.
2105 Telstar carmine rose. Karmin rosa
2106 Telstar coral. Mörk laxkorall.
2107 Telstar scarlet. Scharlakansröd.
2108 Telstar crimson. Karminröd.
2110 Telstar purple. Purpur.
2111 Telstar burgundy. Mörkt bordeauxröd.
2113 Telstar picotee. Karminrosa med vit kant.
2114 Telstar purple picotee. Purpur med vit kant.
2116 Telstar mix. Blandade färger.
Super Parfait F1-hybrid. En Förbättring av de tidigare båda
Parfait sorterna. De är något kraftigare i växten och har bättre
hållbarhet ute under sommaren. (20)
2131 Super Parfait strawberry. Ljust rosa med röd mitt.
2133 Super Parfait raspberry. Ljust karminrosa med burgundy
färgad mitt.

Dichóndra argéntea Convolvulaceae
Njurvinda
210 frön/g.
Sådd: Febr.-mars. 20-22°C.7-10 dagar.1500frö/1000pl.
Odling: 18-22°C. 10-15 cm. 12 veckor.
10 v.

260

264 håls

S

Dichóndra repens Convolvulaceae
Smaragdvinda
210 frön/g.
Sådd: Febr.-mars. 20-22°C.7-10 dagar.1500frö/1000pl.
Odling: 18-22°C. 10-15 cm. 12 veckor.
10 v.

22

252 håls

S

2152 Emerald Falls. Grönt bladverk. Hängande växtsätt som
’Silver Falls’ men med betydligt kortare revor, vilket ger
ett kompaktare växtsätt. (5)

Digitális purpúrea Scrophulariaceae
Fingerborgsblomma
Ca 11 000 frön/g. V.SV. och C. Europa och NV Afrika
Sådd: Jan.-april. 18-21°C. 4-6 dagar. 1200 frö/1000 pl.
Odling: 8-12°C. 15-25 cm. 16-20 veckor.
8 v.

125

128 håls

S

Camelot F1-hybrid. Den första hybriden på marknaden vilket
innebär, hög grobarhet, enhetlig växt och blomning. Plantan
utvecklar ett flertal sidoskott, vilket innebär en betydligt längre
blomningsperiod än vanliga sorter. Sorten bildar mycket kraftiga
stabila plantor av hög och jämn kvalitet. Blommar med stora
blommor i rena färger med fläckar i svalget. Första års blommande fullt ut. (100).
2161 Camelot white. Vit med röda fläckar.
2162 Camelot cream. Krämvit med mörka fläckar.
2163 Camelot rose. Rosa med fläckar.
2164 Camelot lavender. Ljust lavendelblå med fläckar.

2155 Silver Falls. Silvergrå. Ett hängande växtsätt med njurformade blad (där av namnet njurvinda) på tunna grenar,
kan bli upp mot en meter långa. En växt med ett brett
användningsområde. Passar både som samplantering i
amplar, urnor och balkonglådor. Även vacker som solitär i
amplar. Kan även användas i rabatter som marktäckare. En
släkting, D. repens används som ersättning för gräsmattor
i södra Kalifornien. Växten är mycket tålig mot torka och
värme och trivs därför i fullt solsken och hämtar sig bra
efter en uttorkning. Plantorna behöver ej toppas för att
förgrena sig. Tål även lätt frost på hösten. (5)

Silverfalls

250

Camelot white
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2200 Stora, ovala, grågröna blad, starkt aromatiska. För utplantering som solitär eller samplantering i rabatter. (100-200)
2202 Compacta. En kompaktväxande sort med bättre förgrening och mindre blad än den vanliga E. globulus. Bildar
en fin liten buske under säsongen. (80-130).

Dorónicum orientále Asteraceae
Gemsrot
1200 frön/g. SÖ. Europa, Mindre Asien, Kaukasus
Sådd: Juni.juli. 20-21°C. 14-21 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 15-19°C. 10-15 cm. 70 dagar efter kylperiod. *
10 v.

125

128 håls

3 frö/plugg

Skall ha 8-10 veckors kylperiod med max 7°C på dagen för att
blominduceras.
2165 Little Leo. Gul. En sort med ett kompakt växtsätt, vilket
gör sorten lämplig för odling i kruka och drivning för försäljning på våren. Sorten producerar fina kompakta plantor
med 5 cm stora blommor i lysande gul färg. En mycket
attraktiv planta för försäljning tidigt på våren. Kan lätt
drivas i blom för försäljning redan i mars månad. (30).

Erýsimum cheíri Brassicaceae

Eucalýptus polyánthemos Myrtaceae
Silverdollareukalyptus
1300 frön/g. SÖ. Australien
Sådd: Jan-mars. 22-24°C. 14-20 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 10-12 cm.
2205 Silbertropfen. Silvergrå små runda blad 2-3 cm stora.
(60-120)

Gaillárdia x grandiflóra Asteraceae

Gyllenlack, Lackviol

Kokardblomster

700 frön/g. S. Europa
Sådd: juli-augusti. 18-21°C. 5-7 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 10-12°C. 8-10 cm. 10-11 veckor på höst. 14-16 veckor på våren

430 frön/g. Kultururpsrung
Sådd: Jan-Majl. 21-24°C. 5-10 dagar. 1400frö/1000 pl.
Odling: 13-18°C. 10-15 cm. 12-15 veckor.*
Ljusgroende. Långdagsväxt.

8 v.

260

264 håls

S
8 v.

Sugar Rush F1-hybrid. En väldoftande sort som är snabb i
produktion. Har inget behov av kylperiod för blominducering.
Tål både odling på sommar/höst för utplantering under hösten,
såväl som en tidig vårproduktion för utplantering på våren. Är
mycket vinterhärdig.(20-25).
2195 Sugar Rush yellow. Gul.
2197 Sugar Rush orange. Orangebrons.
2199 Sugar Rush red. Kraftigt röd.

260

264 håls

S

Arizona. Lyser som en sol över öknen i delstaten Arizona i USA,
därav namnet. Sorten behöver ingen kylperiod för att blominduceras och blommar därför fullt ut redan första året. De upp till
10 cm stora blommorna på de kompakta och runda plantorna
har världen över dragit till sig uppmärksamheten, så även i våra
demonstrationsodlingar. Lättodlad och användbar både som
ettårig utplanteringsväxt i sommarplanteringar eller som första
års blommande perenn för sommar och höstförsäljning. (30).
2213 Arizona apricot. Gul-orange.
2215 Arizona Sun. Röd/gul.
2216 Arizona red shades. Röda nyanser.

Sugar Rush

Eucalýptus glóbulus Myrtaceae
Feberträd
375 frön/g. SÖ. Australien
Sådd: Jan-mars. 22-24°C. 14-20 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 10-12 cm.
Ljusgroende

Arizona Sun

23
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2208 Sparkle white. Vit med svagt rosa foderblad. En sort med
klart förbättrade egenskaper mot tidigare äldre fröförökade
sorter. 2-3 veckors tidigare blomning är en stor fördel
jämfört med andra sorter, men även ett mycket jämn
plantmaterial. Kompakt växtsätt utan behov av toppning
ger en bra planta samtidigt som Sparkle ger en kraftig
vacker planta ute under sommaren med bra höjd, liksom
tidigare sorter. Sorten tål ner till -10ºC, varför den även
kan passa till höstplanteringar. (100)

Gazánia x pavónia Asteraceae
Påfågelblomster
450 frön/g. ( körnat frö) Sydafrika
Sådd: Jan.-mars. 18-20°C. 6-12 dagar. 3-4g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 8-10 cm. 100-120 dagar.
8 v.

Sparkler white

Gaúra lindheímeri Onagraceae
Sommarljus
90 frön/g. S.USA
Sådd: Mars-april. 18-22°C. 7-14 dagar. 20g/1000 pl.
Odling: 14-18°C. 8-10 cm.
8 v.

82

84 håls

S

2206 The Bride. Vit med svag rosa nyans. Blommar med långa
öppna spiror från juni-oktober. Mycket hållbar som snittblomma. (120-130)

Kiss mix

24

360

360 håls

S

Kiss F1-hybrid. En ny sortgrupp med mycket fina odlingsegenskaper. En tidigare och rikligare blomning , men främst en kompakt
och rund planta med korta blomblad. Tillsammans med korta
blomstjälkar ger detta en betydligt bättre saluvara än andra sorter.
Dessa egenskaper innebär även mindre behov av retardering.
Under sommaren bildas kraftiga och välutvecklade plantor med
riklig blomning. Kiss är en stor förbättring inom Gazania. (20)
2217 Kiss white. Vit med gul mitt.
2218 Kiss yellow. Gul. Förbättrad.
2220 Kiss yellow flame. Gul med rödbruna ränder.
2222 Kiss golden flame. Guldgul med brunröda ränder.
2221 Kiss orange. Orange.
2223 Kiss rose. Rosa med mörkare ring och gul/orange mitt.
2224 Kiss mahogany. Ljust mahognyfärgade nyanser.
2226 Kiss bronze. Bronsfärgad.
2230 Kiss mix. Blandning av ovanstående färger.
2235 Kiss Frosty yellow. Gul med silvrigt bladverk.
2232 Kiss Frosty mix. Blandade färger med silvrigt bladverk.
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Heliánthus ánnuus Asteraceae

Gérbera x cantabrigíensis Asteraceae

Solros

Gerbera

25 frön/g. V. och C. Nordamerika
Sådd:Mars-april.18-21°C. 7-14 dagar 75 g/1000 pl
Odling: 15-20°C. 15-20 cm. 9-11 veckor.

300 frön/g. Sydafrika
Sådd: Dec.-juli. 20-22°C. 4-8 dagar. 1300 frön/1000 pl.
Odling: 18-24°C. 10-12 cm. 100-130 dagar.
10 v.

125

128 håls

S

Ljusgroende. *
Royal F1-hybrid. En ny sortgrupp med tidig och riklig blomning.
Ger en medelstor planta med inget eller litet behov av retardering.
Har ett mörkt grönt bladverk med ett öppet växtsätt för optimal
knoppbildning. En jämn serie med koncentrerad blomning för
koncentrerad försäljningsperiod. (25)
2300 Royal white. Vit.
2302 Royal semi double vanilla. Krämgul med mörkt öga.
2304 Royal yellow dark eye. Gul med mörkt öga.
2305 Royal golden yellow. Guldgul med mörkt öga
2306 Royal soft pink. Pastellrosa med mörkt öga.
2308 Royal deep rose. Rosa med mörkt öga.
2310 Royal peach. Laxorange med mörkt öga.
2314 Royal apricot. Aprikos färgad med mörkt öga.
2313 Royal deep orange. Orange med mörkt öga.
2317 Royal orange scarlet. Nyanser av orange och röda.
2318 Royal red. Röd med mörkt öga.

Vid direktsådd på friland årgåt ca 80 g/100 lpm.
Pacino. En sort för odling i kruka, men kan även användas som
utplanteringsväxt. (30-40). Ca 55 frön/g.
2360 Pacino gold. Guldgul med en ljusare brun mitt.
2366 Microsun F1-hybrid. En sort som ståtar med en extremt
kompakt och enhetlig planta och blommor med en guldgul
blomma med en mörk och pollenfri disk. Passar utmärkt
i olika krukstorlekar, men går även utmärkt att använda
ute i planteringar

Gypsy white

Microsun

Gypsóphila murális Caryophyllacea

2370 Holiday. Guldgul, enkelblommande med mörk mitt. Bra
förgrening från basen gör sorten lämplig som snitt, men
även i rabatt. (120)
2373 Valentine. Citrongul, enkelblommande med mörk mitt.
(150)
2375 Sonja. Guldorange. Bildar plantor med en omkrets på ca
50-60 cm genom en bra förgrening som bildar sidogrenar
av bra kvalitet för snitt. Medelstora blommor (ca 10 cm)
som sitter horisontalt på stjälken. Med sådd i april kan
skörd ske från augusti till september. Även utmärkt som
utplanteringsväxt. (100)
Sunrich F1-hybrid. En sort förädlad för produktion av snittsolros
av högsta kvalitet. Ger starka stjälkar med en upprätt blomma
som inte nickar. Plantan förgrenar sig ej vilket ger bättre kvalitet för snittsorter. Blommorna som är pollenfria eller nästan
pollenfria har en tät uppbyggnad vilket ger blomman ett fylligt
utseende och även en bra hållbarhet, ca 12-15 cm stora. Sorten är dagslängdneutral. En av de absolut tidigaste sorterna
på marknaden. (90-120)
2379 Sunrich orange. Kraftigt guldgul med mörk mitt.

Grusnejlika
25 000 frön/g.. Europa, N. Asien
Sådd: april-maj. 18-20°C. 4-7 dagar 1/8 g/1000 pl.
Odling: 12-18°C. 10 cm. 12-14 veckor.
Ljusgroende. När plantorna efter 5-6 veckor krukas placeras de
utomhus. *
7 v.

ca 350

360 håls

7-10 frön/
plugg

Gypsy. En sort med dubble blommor och ett kompaktare växtsätt
än Garden Bride. Kompakta klotformade plantor med ihållande
blomning under hela sommaren. (15-20).
2344 Gypsy white. Vit. Något kompaktare än de andra två
färgerna.
2345 Gypsy pink. Ljusrosa.
2346 Gypsy deep rose. Mörkrosa
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Helichrýsum petioláre ’Microphyllum’
Asteraceae
rabatteternell
23 000 frön/g. Sydafrika
Sådd: Jan.-mars 20-22°C. 7-10 dagar 1000 p./1000 pl.
Odling: 16-20°C. 9- 12 cm. Ca 90 dagar.
10 v.

260

264 håls

S

2405 Silver Mist. Silvergrå småbladig. Den första fröförökade
sorten. Mycket bra odlingsegenskaper med bra brytning
från basen utan toppning och därmed lättodlad. Bildar ca
40-45 cm stora plantor. Levereras som pellets innehållande tre frön. (15)

Melting Fire

Heúchera micrántha Saxifragaceae
Småblommig alunrot
20 000 frön/g. V. Nordamerika
Sådd: Jan.-maj 18-22°C. 15-25 dagar 3-5000 frö/1000 pl.
Odling: 15-18°C 10- 12 cm. Ca 16-22 veckor.
8 v.

240

264 håls

4 frön/plugg

2450 Palace purple. Mörkt purpurröda blad.(25)

Hibíscus acetosélla Malvaceae
Blodhibiskus
Silver Mist

Heliotrópium arboréscens Boraginaceae
Heliotrop

95 frön/g.. V. Afrika
Sådd: Jan.-mars 21-22°C. 14-18 dagar. 15 g/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 10- 14 cm. Ca 90 dagar.
2475 Red Shield. Mörkt blodröd. Bladväxt för samplantering i
rabatt och urnor. Mycket dekorativ. (70)

1 700 frön/g.. Peru
Sådd: Jan.-mars. 18-22°C. 12-20 dagar 3-5g/1000 pl.
Odling: 12-15°C 9- 11 cm. Ca 90 dagar..
10 v.

82

84 håls

S

Ljusgroende. Grobarheten är normal ej över 30%.
2425 Mini Marine. Mörkblå med mörkt bladverk. Har ett lågt
och kompakt växtsätt. (35)

Heúchera hýbrida Saxifragaceae
Hybrid alunrot
20 000 frön/g..
Sådd: Jan.-maj 18-22°C. 15-25 dagar 3-5000 frö/1000 pl.
Odling: 15-18°C 10- 12 cm. Ca 16 – 22 veckor.
8 v.

240

264 håls

4 frön/plugg

2448 Melting Fire. Kraftigt bronsröda, vågiga blad med en härlig
lyster. De unga bladen på äldre plantor är mörkare och
ger en smakfull effekt. Enhetlig och jämn planta som kan
jämföras med vävnadsförökade sorter. (25)

26

Red Shield
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Impátiens walleriána Balsaminaceae
Flitiga Lisa
1 600-2 000 frön/g. Ö.Afrika
Sådd:Febr.-mars.22-27°C. 7-14 dagar.1200 frön/1000pl.
Odling: 12-18°C. 8-10 cm. 70-80 dagar.
7v

260

264

S

Ljusgroende. Håll de första 3-4 dagarna 25-27°C och hög luftfuktighet, 90-95%. Att ge tillskottsbelysning under hela småplantstadiet
från sådd ger en mycket bättre planta med bättre kraft/energi
och kraftigare stjälkar.
Lollipop F1-hybrid. En helt ny sortgrupp som ersätter den under
många år omtyckta och populära Tempo som nu efter alla dessa
år får en ersättare. Lollipop är en enhetlig sortgrupp med plantor
av hög kvalitet som bildar täta fylliga plantor. Sorten har bra
brytvillighet vilket ger fler blommor, intensiva färger och håller
sig mer kompakta utan att ”sticka” iväg på höjden. Med andra
ord en värdig ersättare till Tempo. (15).
2550 Lollipop white. Rent vit.
2552 Lollipop pink. Ljusare rosa.
2553 Lollipop rose. Mörkrosa.
2556 Lollipop salmon. Laxfärgad.
2558 Lollipop orange. Orange.
2560 Lollipop red. Mörkt röd.
2564 Lollipop carmine. Karmin/violet.
2568 Lollipop violet. Violet.
2574 Lollipop mix. Blandade färger.

Pink

White

Lollipop pink & rose

Rose
Salmon

Violet
Carmine

Orange

Red

Lollipop red
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2686 Elegance
2688 Elegance
2690 Elegance
2692 Elegance
2694 Elegance

deep rose. Mörkrosa.
salmon-cream-pink. Ljust laxrosa.
scarlet. Scharlakansröd.
lavender. Lavendelblå.
mix. Blandade färger.

Lauréntia axilláris Campanulaceae
Blå stjärnlobelia
14 000 frön/g. Ö. Australien
Sådd: Dec.-febr. 15°C. 20-25 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 15°C. 8-11 cm. ca. 5 månader. *
Ljusgroende. Täck ej fröna. Övervattna ej utan odla åt det torra
hållet.
12 v.

Villa Roma scarlet

Láthyrus odorátus Fabaceae

260

264 håls

S

2693 Starlo compact blue. Mörkblå med ett kompakt växtsätt.
(20)
Avant-garde F1-hybrid. Den första F1-hybriden på marknaden.
Den främsta fördelen är att den blommar flera veckor tidigare
än andra sorter och dess utom mycket mera blomrik. (35).
2697 Avant-garde blue. Lysande blå.
2698 Avant-garde violet. Blåviolett.

Luktärt
12 frön/g. S. Italien, Sicilien, Kreta.
Sådd: 14-16°C. 14-18 dagar. 125g/1000 pl.
Odling: 12-15°C. 8-9 cm.
Villa Roma. En ny spännande sortgrupp av en lågväxande busk
typ. Passar för plantering i krukor eller urnor. (35).
2666 Villa Roma white. Vit.
2668 Villa Roma white with rose. Rosa med vit läpp.
2670 Villa Roma rose. Rosa.
2672 Villa Roma scarlet. Röd. FSG
2674 Villa Roma navy blue. Marinblå.

Starlo compact blue

Lavándula angustifólia Lamiaceae
Lavendel
1 000 frön/g. S. Europa
Sådd: Jan.-juni. 18-20°C. 14-21 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 12-14°C. 10-12 cm. 25-32 veckor.
Villa Roma navy blue

Fröna är svårgrodda. En kylperiod på 1-2 veckor med 6-8°C ger
bättre resultat.
12 v.

Elegance är en storblommig multiflora sort framtagen med
krav på tidighet och blomsterkvalitet. En sort utvecklad även
för odling under vintern i växthus, då den även blommar under
kort dag. Varje stjälk har 4-5 blommor. (200).
2680 Elegance white. Vit.
2683 Elegance pink Diana. Ljusrosa.
2685 Elegance rose. Rosa.

28

ca 250

264 håls

4 frön/plugg

Ellagance. En serie som blommar fullt ut redan första året. Blommar med stora blomspiror på runda välformade och kompakta
plantor. Kort kulturtid och lång blomningperiod är utmärkande
för sorten. En av de absolut bästa sorterna på marknaden.(30)
2703 Ellagance snow. Vit. En riktigt vit sort.
2699 Ellagance sky. Ljust lavendelblå.
2701 Ellagance purple. Djupt lavendelblå.
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2704 Bandera purple. Mörkt purpurfärgat blomhuvud med ljusare petaler. En imponerande kompakt och robust planta
med utomordentlig förgrening och en mycket riklig och
ihållande blomning. Första års blommande. En mycket
jämn och enhetlig sort från frö, som väl kan jämföras
med sticklingsförökat material. (20). FSG

Ellagance snow

Ellagance sky

Bandera purple

Lewísia cotyledon gruppen Portulacaceae
Träggårdslewisia
1000-1200 frön/g. V. o N.V. USA och Kanada
Sådd: Jan.-Febr. 20-22°C. 7-14 dagar. 1500-2000 frö/1000 pl.
Odling: 17-20°C. 9-12 cm. 4-5 mån.
Sorten behöver ingen kylperiod för blomiducering.
10 v.

260

264 håls

S

Ellagance purple

2700 Munstead. Mörk lavendelblå. Kompakt och enhetlig
växt. (40).
2702 Blue River. Djupt blå. En ny sort med förbättrade egenskaper som tidighet, färg, härdighet och blomrikedom. (30).
2706 Hidcote blue. Blå. Den traditionella sorten på Lavendel.
(30).

Lavándula stoéchas Lamiaceae

Elise

Skärmlavendel
1 000 frön/g. Portugal, Medelhavsområdet
Sådd: Dec.-mars. 18-22°C. 3 veckor. 5 000/1000 pl.
Odling: 14-18°C. 11-15 cm. 19-22 veckor.
Fröna täckes ej.
12 v.

260

264 håls

S

2730 Elise. Sorten blommar redan första året utan kylbehandling,
vilket gör denna sort helt unik. Detta är ett stort genombrott
för Lewisia. Bra grobarhet och bra växtegenskaper gör
också sorten mycket odlingsvärd. En riklig och ihållande
blomning är också en egenskap som är karakteristiskt
för sorten. Alla dessa egenskaper kommer att göra att
Lewisia kommer att få ett uppsving på markanden. (12-15).
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Lobélia erínus

Campanulaceae

Kaplobelia
27 000 frön/g. Sydafrika
Sådd: Feb.-mars 18-20°C. 7-10 dagar. 1/2-1 g/1000 pl.
Odling: 12-18°C. 6-7 cm. 70-90 dagar.
6v

ca 355

360 håls

Ljusgroende
Kantlobelia
Riviera. En serie med mycket tidig blomning och ett kompakt
växtsätt. Riviera är den tidigaste sorten på marknaden, ca en
vecka tidigare, och ger en mycket fin planta. Sorten har sämre
hållbarhet ute under sommaren än övriga sorter. (13).
2860 Riviera white. Vit. Sorten har som andra vita frölobelia
inslag av blå blommor.
2861 Riviera rose. Rosa/röd med vitt öga
2863 Riviera Marine blue. Blå.
2865 Riviera blue eyes. Blå med vitt öga.
2867 Riviera lilac. Ljuslila.
Palace är en nyare modern sort. Detta innebär att man har en
mycket tidigare blomning än de gamla sorterna. Ett lågt kompakt växtsätt kännetecknar också denna serie. Utomordentliga
egenskaper vid uppdagningen såsom kompakt, enhetlig och
buskig växt. (15)

2890 Rosamunda. Karminröd med vitt öga.
2895 Kejsar Wilhelm. Gentianablå.
2897 Mrs Clibran. Mörkblå med vitt öga.
2899 Crystal Palace. Mörkblå, mörkbladig.
Hänglobelia
Regatta. En sedan länge känd sort för sin extremt tidiga blomning, upptill hela fyra veckor tidigare än andra sortgrupper. Sorten
har sämre hållbarhet ute under sommaren än Cascade. (20).
2870 Regatta white. Vit.
2878 Regatta sapphire. Mörkblå med vitt öga.
2879 Regatta midnight blue. Mörkblå med mörkt bladverk.
Cascade är en sedan lång tid tillbaka känd sort för de flesta.
Under våra förhållanden här, har det visat sig att den fortfarande
är den bästa sorten. Cascade blommar rikligare och har större
blommor än andra sorter på marknaden. (25)
2900 Cascade white. Vit.
2903 Cascade red. Röd med vitt öga.
2906 Cascade lilac. Ljust lila.
2908 Cascade blue. Ljusblå.
2911 Cascade mix. Blandade färger.
2910 Saphir. Mörkblå med vitt öga.

Lobélia x speciósa Campanulaceae
Rabattlobelia
20 000 frön/g. Nordamerika
Sådd: Jan-mars 18-20°C 14-20 dagar 1500 frön/1000 pl
Odling: 12-14°C. 8-12 cm. 90-120 dagar.
10 v
Ljusgroende.*

Palace white
2880 Palace white. Vit. En ovanligt ren sort.
2882 Palace sky blue. Ljusblå.
2883 Palace Blue. Gentianablå.
2885 Palace blue with eye. Mörk blå med öga.
2887 Palace lilac. Ljust lila.
2889 Palace royal. Mörkblå med mörkt bladverk.

Palace lilac
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Fan scarlet

82

84 håls

S
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Fan F1-hybrid. Tetraploid. Odlas som annuell men kan i gynnsamma lägen övervintra. Sorterna har en mycket riklig förgrening
från basen och har ett enhetligt växtsätt. Plantorna skall toppas
vid inkrukning för att erhålla bra plantor med jämn blomningstid.
Toppningen försenar ej blomningen något nämnvärt. Blommar
oavbrutet från juni och framåt vid både solsken och regn. Tål
frost. (60)
2914 Fan salmon. Kraftigt laxfärgad.
2916 Fan scarlet. Scharlakansröd med mörkt bladverk. FSG
2917 Fan blue. Mörkblå.
2918 Fan burgundy. Bordeaux röd.

Golf white

Lupínus x regális Fabaceae
Regnbågslupin
30-60 frön/g. V. Nordamerika
Sådd: juni-sept. 18-20°C. 2-3 veckor. 1500frö/1000 pl.
Odling: 10-20°C. 15-20 cm.
10 v.

125

128 håls

S

Gallery. En kompaktväxande serie i rena, klara färger. Korta och
kompakta blomspiror. Blommar redan första året varför man även
kan använda den som annuell, då man dock får så den tidigare.
Mycket rikblommande när plantorna väl är etablerade. (90).
2955 Gallery white. Vit.
2956 Gallery yellow. Gul.
2957 Gallery pink. Rosa.
2958 Gallery red. Röda.
2959 Gallery blue. Blå.

Matthíola incána Brassicaceae
Vinterlövkoja

Fan blue

Lobulária marítima Brassicaceae
Strankrassing
2 500 frön/g. S. Europa Medelhavsområdet
Sådd: Mars-april 18-24°C. 6-10 dagar. 5- 8 g/1000 pl.
Odling: 10-12°C. 6-7 cm. 60-70 dagar.
6v

ca 350

360 håls

Kan med fördel sås direkt i slutkruka.
2920 Snow Crystal. Vit. En tetraploid sort med mycket stora
blommor. Tidigblommande. (15)
Wonderland. Förädlad fram med tanke på tidighet och plantkvalitet, men också bra hållbarhet på friland. Samtliga färger
är kompakta och tidiga. (10).
2938 Wonderland white. Vit. Blir ute något högre än övriga färger.
2940 Wonderland pink. Ljus rosa.
2942 Wonderland lavender. Lilarosa.
2943 Wonderland blue. Ljust lilablå.
2944 Wonderland deep purple. Djupt purpur.
Golf. Sorten karaktiseras av kompakta klotformade plantor
med tidig och riklig blomning. Mycket vackra plantor i alla
avseende.(10)
2948 Golf white. Vit. Mycket vackert växtsätt både i kruka och
utomhus. Blommar vackert.

550 frön/g. V. Europa, Medelhavsområdet mindre Asien
Sådd: Dec.-feb. 18-20°C. 7-14 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 9-12 cm. 3-4 månader.
Ljusgroende.*
Elegance. En helt ny sort för krukodling. 100% sorterbar sort.
Kompakt buskig växt med helt fyllda blommor. (25)
3001 Elegance white. Vit.
3003 Elegance pink. Ljusrosa.
3006 Elegance red. Karminröd.
3009 Elegance lavender. Ljust lavendelblå.
3011 Elegance dark blue. Violettblå.

Mauránthemum paludósum Asteraceae
Pysslingkrage
1 700 frön/g. SV. Europa, N. Afrika
Sådd: Feb.-mars 16-18°C 7-14 dagar 2 g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 7-8 cm. 70-80 dagar.
6v

ca 340

360 håls

2-3 frön/plugg

Sådd direkt i salukruka vanligast med några frön i varje kruka.
3022 Snowland. Storblommig, vit sort. Blommar tidigt och har
ett mycket enhetligt växtsätt. (20-25)
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Mímulus x hýbrida Scrophulariaceae
Brokgyckelblomster
22 000 frön/g. Syd-. och Nordamerika
Sådd: mars-april. 14-18°C. 7-14 dagar. 1/8g/1000 pl.
Odling: 8-12°C. 7-9 cm. 50-70 dagar.
7 v.

ca 300

360 håls

Magic. En sortgrupp med mycket fina odlingsegenskaper som
bildar fina plantor utomhus. (20).
3029 Magic yellow. Guldgul.
3033 Magic red. Röd.
3023 Magic mix. Bl.f.

Poetry. En underbar växt med ihållande blomning under sommaren och som sprider en välbehaglig doft. Passar både i
kruka och som friplanterad i rabatt. Ingen putsning krävs för att
vidhålla en riklig blomning. Trivs bäst i full sol, minst 6 timmar
per dag och liksom en del andra växtslag trivs den utmärkt vid
svalt väder. En lättodlad produkt som vi tror passar utmärkt inte
minst till kommuner och parkförvaltningar. (30-35).
3053 Poetry white. Rent vit.
3056 Poetry deep pink. Mörkrosa.
3058 Poetry blue. Blå.

Myosótis sylvática Boraginaceae
Skogsförgätmigej
2 000 frön/g. Europa, Mindre Asien, C.Asien o N.Afrika.
Sådd: juni-sept. 18-20°C. 10-18 dagar. 1 g/1000 pl.
Odling: 12-15°C. 8-9 cm.
7 v.

ca 360

360 håls

S 2-3 frön/
plugg

Ljusgroende. Täckes ej eller mycket lätt.
3040 Compindi. Djupt blå. En mycket kompaktväxande sort. (15).
3041 Snowsylva. Vit. Tidigblommande med rent vita blommor.
(20).
3042 Rosylva. Ljusrosa. Kraftig och enhetlig planta. (25). FSG
3044 Bluesylva. Mellanblå. Tidig och något mer kompakt än
Rosylva. (20).

Nemésia caerúlea Scrophulariaceae
Doftnemesia
6 000 frön/g. Sydafrika
Sådd: Feb.-mars 20-21°C 3-5 dagar 4 000 pell./1 000 pl
Odling: 14-18°C. 9-11 cm. 9- 11 veckor.
7 v.

260

264 håls

S

Poetry white

Nemésia strumósa Scrophulariaceae
Nemesia
6 000 frön/g. Sydafrika.
Sådd: Febr.-april.16-20°C.10-18 dagar.1400 frön/1000pl
Odling: 14-18°C. 8-10 cm. 13-15 veckor. *

Poetry blue
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Sundrops. En sort som gör det möjligt att odla fram plantor i
blom till försäljningen av bra kvalitet. Sorten ger snygga, kompakta plantor med riklig blomning. (20).
3060 Sundrops mix. Blandning.
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Nicotiána aláta v. grandiflóra Solanaceae
Stor blomstertobak
6 500 frön/g. S. Bolivia, N. Argentina o Paraguay.
Sådd: Febr.-mars. 18-24°C. 7-12 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 8-10 cm. 80-85 dagar.
7 v.

260

264 håls

S

Ljusgroende.
3075 Vit (affinis) väldoftande. (90).

Nicotiána x hýbrida Solanaceae
Hybridtobak
10 000 frön/g.
Sådd: Febr.-mars.18-24°C 7-12 dagar.1500 frön/1000pl.
Odling: 12-18°C. 11- cm. 80-100 dagar.
7 v.

260

264 håls

S

3077 Babybella. Mörkt röda blommor. Kompakt växtsätt med bra
resistens mot sjukdommar. Ihållande och riklig blomning
under hela sommaren. Ger struktur till planteringen. (60).

Saratoga F1-hybrid förädlades fram för sina fina odlingsegenskaper. Den tidigaste och mest enhetliga serien på marknaden.
Ett flertal av färgerna är nu förbättrade för en bättre planta som
utplanterad i kruka och rabatt. (30).
3085 Saratoga white. Vit.
3088 Saratoga lime. Ljust limefärgad.
3092 Saratoga rose. Mörkrosa.
3095 Saratoga red. Röd.
3097 Saratoga purple bicolor. Lilarosa med mörkare ådring.
3099 Saratoga mix. Blandade färger.
3110 Lime green. Fylligt gulgrön. Den enda sort med denna
fina färg, där den gröna färgen dominerar. (70).
Perfume F1-hybrid. En högre sort där förädlaren har arbetat
med kravet på att bibehålla doften. Odlingsmässigt ger sorten
kraftiga välförgrenade plantor av mycket bra kvalitet som dock
kräver en lite större kruka för att komma till sin rätt och ge bra
saluvara. Vi rekommenderar att använda 11 cm eller större. En
sort som vi absolut vill rekommendera till parker och dyl. (50-60).
3121 Perfume white. Vit.
3122 Perfume lime. Ljust limegrön.
3124 Perfume bright rose. Rosa.
3125 Perfume red. Röd.
3128 Perfume blue. Lila.
3129 Perfume deep purple. Purpurfärgad.
3131 Perfume mix. Blandade färger.

Nicotiána langsdórffii Solanaceae
Klocktobak
6 600 frön/g. NV. Argentina o Chile.
Sådd: Febr.-mars. 16-18°C. 12-18 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 8-10 cm. 90-120 dagar.
Ljusgroende. Den totala odlingstiden avser plantor i blom.
7 v.

260

264 håls

S

3120 Lemon Tree. Ljust limefärgad. Hängande klockformade
blommor. Har ett graciöst utseende. (70-90).

Nicotiána x sánderae Solanaceae
Blomstertobak
8 000 frön/g.
Sådd: Febr.-mars.18-24°C 7-12 dagar.1500 frön/1000pl.
Odling: 16-18°C. 8-10 cm. 70-80 dagar.
7 v.

260

264 håls

S

Whispers rose shades

Ljusgroende.
Whispers F1-hybrid. En enastående sort för större planteringar.
Sorten har en bra hållbarhet med lång, rik och ihållande blomning
hela sommare. Den skiftande färgen mellan blommorna ger en
stark effekt. Mycket bra motståndskraft mot svampsjukdomar.
(90-100)
3134 Whisper appelblossom. Skiftande färg från nästan vita
till ljust rosa blommor.
3137 Whisper rose shades. Skiftande färg från ljust rosa till
rosa blommor.

Nicotiána sylvéstris Solanaceae
Narcisstobak
7 000 frön/g. NÖ. Argentina.
Sådd: Febr.-mars. 18-24°C. 7-14 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 9-12 cm.
7 v.

Saratoga

260

264 håls

S

Ljusgroende.
3130 Vit. Utmärkt som solitär och i rabatt. Väldoftande. (140).
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Osteospérmum ecklónis Asterceae
Sjärnöga
Ca 80 frön/g. Sydafrika
Sådd: Jan-april. 18-22°C. 8-10 dagar. 1300 frön/1000 pl.
Odling: 10-18°C. 10-12 cm. 13-17 veckor. *
Täcks med t.ex. vermiculite för bättre bevarande av fuktighet
8 v.

260

264 håls

S

Akila. En helt ny serie från frö med klart bättre egenskaper
än tidigare kända sorter. Har mycket bra odlingsegenskaper
för plantproducenten både vad gäller frökvalitet och växtsätt.
Mycket jämnt och enhetligt växtsätt. Växer mycket kompakt
och har inget eller mycket litet behov av retardering. Plantorna
behöver ej heller toppas, då de bryter villigt och rikligt. Plantorna
blommar samtliga inom 7-10 dagar och behöver ingen kyl period
för att blom induceras. Mycket fina egenskaper utomhus där
den fortsätter sin rikliga och enhetliga blomning. Vi tror denna
serie är ett genombrott för fröförökade sorter för den professionella odlingen. (30)

Horizon star

Pelargónium x hortórum Geraniaceae
Pelargon
200 frön/g.
Sådd: Jan.-feb. 21-24°C. 5-10 dagar. 1250 frön/1000 pl
Odling: 16-18°C. 9-11 cm. 16-20 veckor.
8 v.

126

128 håls

S

3203 Divas star. Svagt rosafärgad med ett mörkare öga och
blomkanter.
3207 Divas picotee red. Orangeröd med vit mitt.
Maverick. En sort där man lyckats förena kraven på en snabb
och kompakt sort för plantuppdragning, samtidigt som man kan
kräva en kraftig planta med riklig blomning ute under sommaren
på växtplatsen. Maverick har en mycket riklig blomning under
hela sommaren. (35).
3210 Maverick white. Vit.
3211 Maverick appelblossom. Äppelblom rosa.
3213 Maverick quicksilver. Ljust rosa.
3212 Maverick pink. Rosa.
3215 Maverick salmon. Laxrosa
3216 Maverick coral. Korall rosa
3217 Maverick orange. Orange.
3218 Maverick scarlet. Scharlakansröd.
3219 Maverick red. Röd.
3223 Maverick violet. Violett.
3220 Maverick star. Svagt rosa med röd mitt.

Akila daisy white
3161 Akila daisy white. Vit med gult öga. FSG
3165 Akila lavender shades. Purpurrosa med mörkt öga.
3167 Akila purple. Mörkt purpur med mörkt öga.
3169 Akila mix. Blandade färger

Maverick Quicksilver
3227 Pinto white to rose. Denna nya färg som erhållit Fleuroselects guldmedalj är en helt ny och unik färgkombination.
Blommans kronblad slår ut vita och övergår sedan mer
och mer till rosa ju äldre blomman blir. Denna process
pågår hela säsongen igenom och ger en helt unik upplevelse. I övrigt har sorten samma fina egenskaper som
övriga färger i både odling som ute under sommaren.
Sällan har en sort fått lika höga poäng som denna sort
av Fleuroselects samtliga domare.

Akila purple
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Penstémon barbátus Scrophulariaceae

Petúnia axilláris x hybrida

1 200 frön/g. Nordamerika
Sådd: Jan.- Febr. 20-22°C. 12-15 dagar. 1 500 frön/1000pl.
Odling: 16-18°C. 12-18 cm. 13-15 veckor.
7v

260

264

S

3260 Twizzle scarlet. Scharlakansröd. Ett genombrott i förädlingen av denna art då den är högre än tidigare odlade
sorter. Blommar redan första året vilket gör den attraktiv
för både odlare och konsument. Blommar över hela
sommaren utan något behov av putsning. Trivs i soliga
lägen och är lämplig båda som friplanterad och i kruka.
(40-60).
NYHET

Solanaceae

Petunia
10 000 frön/g. multiflora
7 500 frön/g. grandiflora. S. Brasilien, Argentina
Sådd: Febr.-mars.22-26°C. 7-14 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 12-18°C. 7,5-9 cm. 60-80 dagar.
7 v.

350

360 håls

S

Ljusgroende.

Multiflora

Twizzle scarlet

Celebrity F1-hybrid. En sort som karaktiseras av mycket stora
blommor, samt har en mycket bra utveckling med riklig blomning
på friland. Sorten har mycket bra vädertålighet. Utan tvekan
den bästa sorten i vårt sommarklimat. (25).
3300 Celebrity white. Vit.
3302 Celebrity yellow. Gul.
3303 Celebrity Chiffon Morn. En svagt ljusrosa färg med ljust
svalg. En mycket tilltalande färg.
3306 Celebrity pink. Rosa.
3307 Celebrity rose. Mörkrosa.
3309 Celebrity salmon. Laxrosa.
3312 Celebrity red. Röd.
3313 Celebrity blue ice. Djup blå med ådring.
3314 Celebrity sky blue. Ljusblå.
3315 Celebrity blue. Blå.
3317 Celebrity lilac. Ljust lavendelblå.
3318 Celebrity burgundy. Mörk purpur med mörkare ådror.
3324 Celebrity plum ice. Mörk purpur med ådring.

Penstémon x mexicáli Scrophulariaceae

Grandiflora

1 800-2 400 frön/g.
Sådd: Jan.- Febr..18-20°C. 3-6 dagar.4000 frön/1000pl.
Odling: 13-18°C. 10-13 cm. 18-22 veckor.
7v

260

264

S

Aladdin F1-hybrid. En sortgrupp med mycket fina sortegenskaper.
En tidigblommande sort med kompakt växtsätt. Plantorna är
mycket brytvilliga och ger fler sidoskott än många andra sorter.
Har visat sig mycket odlingsvärd i flera försök. Är även ute på
sommaren en utmärkt sort. (25).
3355 Aladdin white. Vit. Tidig och jämn i växtsättet.
3357 Aladdin pink. Ljusrosa. En härlig färg med ett litet vitt
svalg. Tidig.
3358 Aladdin salmon. Laxrosa. Tidig. En förbättring av den
gamla salmon främst vad gäller grobarheten.
3360 Aladdin cherry. En kraftig körsbärsrosa färg. Har fått
både bättre grobarhet och en bättre och kraftigare planta.
3362 Aladdin red. Röd tidigblommande.
3364 Aladdin sky blue. Ljusblå.
3366 Aladdin blue. Blå. Ett mycket kompakt växtsätt. Tidigblommande.
3367 Aladdin lilac. Ljust lilarosa.
3368 Aladdin burgundy. Mörk purpur med ådring. Kompakt och
brytvillig. Har fått bättre grobarhet och en fraftigare planta.
3369 Aladdin neon. Kraftigt magenta färgad.
3370 Aladdin peach Morn. Varmt rosa med krämvitt svalg. En
mycket vacker färg. Tidigblommande.
3373 Aladdin strawberry ice. Rosa med laxröd ådring.

Carillo red
Carillo. En ny sort med fantastiska egenskaper. En perenn som
blommar fullt ut redan första året och som definitivt har en
plats även i det annuella sortimentet. Blommar mycket rikligt
hela sommaren och blir bara bättre och bättre desto längre
sommaren går. Håller sig frisk och fräsch långt ut på hösten.
Plantorna förgrenar sig mycket väl och är av mycket jämn kvalitet.
Plantorna håller sig kompakta och buskiga med ett glänsande
friskt bladverk. Sorten är både väme- och torktålig (20-25)
3250 Carillo red. Ljust röd.

Aladdin
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Limbo GP F1-hybrid. Denna sedan många år välkända sortgrupp
har nu uppgraderats. Har fortfarande samma fina genetiskt
kompakta växtsätt, vilket gör att behovet av retardering är
mindre än hos andra sortgrupper. Denna egenskap följer med
plantan under hela säsongen, vilket innebär att plantan håller
sig mycket kompakt under hela växtsäsongen, utan att dra iväg
och bli lång. I övrigt har sorten bra egenskaper som en jämn
och koncentrerad blomning. Denna uppgraderade version har
bättre egenskaper under sommaren än den den förra varianten
på Limbo. ”GP” står för ”Great performance” (15).
NYHET
3375P Limbo GP white. Rent vit.
3377P Limbo GP sweet pink. Ljusrosa.
3378P Limbo GP rose. Rosa.
3379P Limbo GP peach. Ljust laxrosa med mörkare ådring.
3383P Limbo GP red. Röd.
3385P Limbo GP blue. Mörkblå.
3387P Limbo GP violet. Lite ljusare purpur färgad.
3388P Limbo GP purple. Purpur.
3389P Limbo GP burgundy. Mörkt purpur med ådring.
3392P Limbo GP rose veined. Rosa med mörkare ådring.
3394P Limbo GP red veined. Rödrosa med mörkare ådring.
3396P Limbo GP mix. Blandade färger.

Limbo GP blue
Ultra F1-hybrid. En gammal etablerad sortgrupp där ingen annan lyckats ta fram någon bättre i dessa färger med vit stjärna.
Tidig blomning och en bra planta. (25).
3397P Ultra rose star. Rosa med vit stjärna.
3398P Ultra red star. Röd med vit stjärna.
3399P Ultra crimson star. Purpur med vit stjärna.
3400P Ultra blue star. Blå med vit stjärna.
3412P Prism Sunshine F1-hybrid. Gul. Blommar tidigt och
rikligt med normalstora, ljusgula blommor. Mycket bra
tålighet mot regn.
Hulahoop F1-hybrid. En sortgrupp där blommorna har en vit
kant. Blommar tidigt och har ett kompakt växtsätt. Som alla
tvåfärgade Petunior kan variation i färgsammansättningen förekomma. Därför bör stor aktsamhet tas till substratets jämnhet
och temperatur, samt att sörja för god och jämn tillgång till
fuktighet och näring. (25)
3420P Hulahoop rose. Karminrosa med vit kant.
3422P Hulahoop red. Röd med vit kant.
3424P Hulahoop blue. Blå med vit kant.
3426P Hulahoop velvet. Bordeux med vit kant.
Sophistica F1-hybrid. En ny vacker Petunia sort, där en helt
unik färgkombination förenas med goda egenskaper för producenten. Sorten växer kraftigare än andra sorter och bör därför
lämpligast odlas i större krukor och måste betinga ett högre
pris ut till kund. Lämplig för urnor och amplar. (35)
3457P Lime bicolor. Limegul/rosa.
3459P Blackcherry. Svart.
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Dubbel blommande Petunia
Duo F1-hybrid. Den bästa sorten då det gäller blomning, blomrikedom samt vädertålighet. Denna sort är i stort sett lika tidigt
med övriga sorter i vårt sortiment. Växer med ett förhållandevis
kompakt växtsätt. Dubbelblommande petunia har färre blommor
per planta än vad de enkla har men tål i gengäld regn bättre. (25)
3466 Duo pink salmon. Laxrosa.
3469 Duo blue. Mörkblå.
3470 Duo lanvender. Kraftigt lilarosa.
3472 Duo burgundy. Mörk purpur.
3475 Duo mix. Blandade färger.

Milliflora – gruppen
Picobella F1-hybrid. Nästa generation av ’milliflora Petunia’.
En förbättrad sortgrupp vad gäller odlingsegenskaper. Odlas
precis som vilken annan Petunia som helst. Har ett kraftigare
växtsätt i odling, men har ändå inget behov av retardering. (20)
3480 Picobella white. Rent vit.
3481 Picobella rose morn. Rosa med vitt svalg.
3482 Picobella rose. Kraftigt rosa.
3483 Picobella salmon. Laxrosa.
3484 Picobella red. Röd.
3486 Picobella blue. Blå.
3488 Picobella light lavender. Lilarosa.
3493 Picobella carmine. Karmin med vitt svalg.
3495 Picobella rose star. Kraftigt rosa med vit stjärna.
3496 Picobella mix. Bl.f.
Picobella Cascade F1-hybrid. Nästa generation av ’milliflora
Petunia’. En förbättrad sortgrupp vad gäller odlingsegenskaper.
Har ett kraftigare växtsätt än Picobella både i odling och ute
under sommaren. Ger en fylligare planta med mer växtkraft,
men har ändå inget behov av retardering. (20).
3485P Picobella Cascade white. Vit.
3487P Picobella Cascade pink glo. Rosa.
3490P Picobella Cascade salmon. Laxrosa.
3492P Picobella Cascade coral. Korallrosa.
3494P Picobella Cascade red. Röd.
3497P Picobella Cascade sky blue. Ljusblå.
3498P Picobella Cascade lavender. Lilarosa.
3501P Picobella Cascade purple. Purpur.

Picobella Cascade lavender-white-salmon-pink glo

”Trailing Petunia”.
8 v.
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Hängpetunia, Praktpetunia eller vad vi nu ska kalla dessa typer
som definitivt har kommit för att stanna. Längre blomning och
bättre regntålighet där sorterna återhämtar sig betydligt snabbare efter ett regn är de egenskaper som främst utmärker
dessa sorter. Plantorna översållas med 5-7 cm stora blommor.
Ramblin’ F1-hybrid. En sortgrupp där vi lanserat de bästa färgerna. Dessa karaktiseras av ett kompakt, bollformat växtsätt
som lämpar sig utmärkt i kruka men även till amplar. Blommar
tidigt ungefär som vanliga kända Petuniasorter. Bra och rikligt
med bryt från basen ger en välskapt planta med ett runt och
samlat växtsätt. Når en slutlig höjd på ca 25-30 cm men breder
ut sig upp emot 50-60 cm friplanterad utomhus. Lämplig för
odling i 9-12 cm kruka. Passar även fint i amplar. (25-30)
3504P Ramblin’ peach glo. Ljust laxorange med mörkare svalg.
En vacker färg.
3506P Ramblin’ shades o’ pink. Rosa. Ett vackert växtsätt i
kruka och ampel.
3507P Ramblin neon rose. Kraftigt rosa.
3509P Ramblin Nu’blue. Blå.
Wave. WonderWave är en sort som vi främst rekommenderar
till utplantering på större ytor då den brer ut sig kraftigt och
täcker snabbt stora ytor. Ett flertal av våra besökare från kommuner och liknande har blivit imponerade av resultatet av
Wonderwave när de insett vilka möjligheter denna sort ger. Då
plantorna väl har etablerat sig kräver de ingen eller mycket lite
skötsel. Blomrikedomen är fantastisk i alla väder och sträcker
sig långt in på hösten ända fram till frosten kommer på allvar.
Wonderwave bildar till skillnad från andra sorter låga kompakta
stora mattor. Med skott som sträcker sig upp mot 1 meter på
vart håll och en höjd över marken på inte mer än 10-15 cm
förstår alla att detta är trädgårdsarkitektens dröm när det gäller
sommarplantor. Även i amplar ger sorten en utmärkt och vacker
produkt. Däremot lämpar den sig inte lika bra som Avalanche
och Ramblin’ i krukodling. WonderWave är ca 2 veckor senare
i blom än ovan två nämnda sorter. (10-15)
3528P Wave pink. Rosa.
3531P Wave blue. Blå.
3532P Wave lavender. Purpurblå.
3535P Wave purple. Purpurviolett.
Tidal Wawe. En kraftigväxande sort som bildar stora, vida och
höga plantor, lämplig till stora offentliga planteringar. Upp till 1
meter i diameter översållade med blommor. (60-70).
3540P Tidal Wave silver. Svagt lila med mörk ådring.
3542P Tidal Wave cherry. Kraftigt rosa.
3544P Tidal Wave Red Velour. Karminröd. En ny färg i Petunia
som har vid våra försök och i Fleuroselect prövningar
tilldragit sig stor uppmärksamhet. En fantastiskt fin
färg.
3545P Tidal Wave purple. Mörkt purpur.

Tidal Wave red velour
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Phlox drummóndii Polemoniaceae

skillnad mot andra sorter. Kompakt och bra planta gör tillsammans med ovan nämnda egenskaper detta till en given vinnare
under sommaren och höstens försäljning. (40)
3568 Crystal Peak white. Rent vit.

Sommarflox
550 frön/g. Texas
Sådd: mars 18°C. 8-12 dagar. 3 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 7,5-8 cm. 11-12 veckor.
6 v.

350

360 håls
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Crystal Peak white

Platycódon grandiflórus

Campanulaceae

Praktklocka
1 100 frön/g. NÖ. Asien, Japan
Sådd: Mars- Maj. 20-22°C. 7-10 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 16-25°C. 10-12 cm. Ca85-100 dagar.
Ethnie mix
10 v.
Ethnie. En sortgrupp med högt odlingsvärde. Ett lågt, kompakt
och enhetligt växtsätt med tidig blomning. (15).
3551 Ethnie white. Vit.
3552 Ethnie salmon. Ljust laxrosa.
3555 Ethnie dark rose. Rosa.
3557 Ethnie scarlet. Orangeröd.
3559 Ethnie velvet red. Röd.
3561 Ethnie light blue. Ljusblå med mörkare öga.
3564 Ethnie purple violet. Purpur.
3567 Ethnie mix. Blandade färger.

Physostégia virginiána Lamiaceae
Drakmynta
380 frön/g. S. Canada, N o C USA
Sådd: Jan.-mars 18-22°C. 7-14 dagar. 1200-3000 frö/1000
pl.
Odling: 10-18°C. 10-15 cm. 18-24 veckor. *
Långdagsväxt behöver 12-16 tim. dag.
8 v.

260
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S

En fantastiskt vacker växt med nya helt unika egenskaper som
gör växten klart intressant att producera.’Crystal Peak white’
blommar rikligt hela sommaren med tätt sittande snövita blommor på blomaxen. Är en 100 procentigt första års blommande
perenn växt. Jämn och riklig blomning där blommorna har en
lång hållbarhet som inte lika lätt blir bruna, då de blir äldre, till
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Astra F1-hybrid. En sort avsedd främst för odling I kruka under
sommarhalvåret. Framgångsrik förädling skapade denna unika
sort lämplig för produktion i 10-12 cm krukor. Sorten har lång
hållbarhet och fortsätter att blomma under lång tid. Fungerar
både som krukväxt och för utomhus. (15-20).
3570 Astra white. Vit
3572 Astra pink. Ljusrosa.
3575 Astra blue. Blå.

Astra blue
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Plectránthus argentátus Lamiaceae

Rhodochíton atrosanguíneum

Silverljus

Scrophulariaceae

1 100 frön/g. NÖ. Australien
Sådd: Febr.-mars. 22-24°C. 8-10 dagar. 1200 pell./1000 pl.
Odling: 20-22°C. 10-12 cm. Ca 14-16 veckor.
7 v.

260
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3608 Silver Crest. Silvergrå och lite krusiga blad. Kompakt
växtsätt som gör den lättodlad då den inte drar iväg lika
mycket som Silver Shield. Har ett lite hängande växtsätt
som även gör den lämplig till urnor och amplar. (20)

Törnrosas kjortel
1 500 frön/g. Mexico
Sådd: Dec.-maj. 15-20°C.14-20 dagar.1500 frön/1000pl.
Odling: 12-18°C. 9-12 cm. 13-20 veckor. *
En ettårig slinger-, kruk- och ampelväxt.
3970 Rhodos. Mörkviolett. En gammal kär växt som har kommit
till heders igen. Ger underbara slingrande eller hängande
plantor som översållas av dessa lite annorlunda blommor
med sin kjol av foderblad. Lämplig att spaljera upp och
sälja som krukväxt. En sort med förbättrad frökvalitet för
en säkrare groning och jämnare plantor.

Silver Crest

3610 Silver Shield. En växt lämplig för samplantering i större
urnor eller i rabatter. Har stora silverfärgade blad. Kraftigväxande och tålig. (50).

Portuláca grandiflóra Portulacaceae
Praktportlak
8 000 frön/g. Brasilien, Argentina
Sådd: Febr.-mars. 22-26°C. 7-12 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 7-8 cm. Ca 75 dagar.
8 v.
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Sås vanligen direkt i kruka med några frön i varje då behovet av
frö blir något större.
Sundial F1-hybrid. Tidigblommande och kraftigväxande sort
lämplig för t.ex. amplar. (15).
3800 Sundial gold. Guldgul.
3804 Sundial pink. Rosa.
3809 Sundial fuchsia. Purpur-rosa.
3812 Sundial peppermint. Tvåfärgad, spräcklig. Ljusrosa och
rosa.
3815 Sundial Tangerine. Djupt orange.
3818 Sundial scarlet. Röd.
3819 Sundial mix. Blandade färger.

Ranúnculus asiátius Ranunculaceae
Bukett ranunkel
1 300 frön/g. SV. Asien
Sådd: Aug.-nov. 10-15°C. 15-20 dagar. 1-1,5 g/1000 pl.
Odling: 7-14°C. 9-12 cm. Ca 7 månader. *
12 v.
Begär uppgifter.
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Rhodos

Ricinus commúnis Euphorbiaceae
Ricin
2-4 frön/g. Asien, Afrika
Sådd: Feb.-april. 16-20°C. 14-20 dagar. 1 kg/1000 pl.
Odling: 14-16°C. 9-13 cm. Ca 60 dagar.
Genom att rispa fröskalet kan man uppnå snabbare och bättre
groning. Om större plantor önskas krävs längre kulturtid. På 60
dagar uppnår plantan en höjd av ca 15-20 cm.
Varning! Frukterna och fröna är mycket giftiga. Därför rekommenderar vi att ej plantera på åtkomliga och utsatta platser såsom
t.ex. lekplatser, daghem eller skolor.
3988 Carmencita pink. Ger rosa frukter och har mörkt bladverk med ett rosa skimmer över hela plantan. Stjälkarna
har en rödaktig ton med ett silversken. Mycket attraktiv
färgkombination som ger ett vackert intryck. (150-200)
3990 Impala. Rödbladig med stora blad. (150)
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Rudbéckia hírta

4006 Cappuccino. En tetraploid sort med stora mörkt guldgula
till bronsfärgade blommor. Sorten har en lång utdragen
blomning. Har ett bra växtsätt med bra förgrening från
basen. Sorten har en mycket bra hållbarhet utomhus. (60)

Asteraceae

Sommarrudbeckia
2 700 frön/g. Ö. Nordamerika.
Sådd: Feb.-april. 16-18°C. 7-14 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 14-16°C. 8-9 cm. 60-80 dagar.
7 v.
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3992 Tiger Eye gold F1-hybrid. Den första hybridsorten av
Rudbeckia. Enhetligt växtsätt med bra hållbarhet utomhus är karakteristiskt för sorten. Bra och riklig förgrening
med långvarig blomning. Mindre känslig för mjöldagg än
andra sorter. (40).

Tiger eye gold

Toto. En mycket attraktiv låg kompakt sort med enkla blommor.
Sorten är diploid. Vid sådd i februari kan de första knopparna
komma i mitten av maj. Med tillskottsbelysning i feb.-mars
ännu tidigare. Även mycket lämplig att odlas i kruka för sommarförsäljning.
3993 Toto lemon. Ljusgul med mörk mitt. Något svagare växtsätt än guldgul. (30).
3995 Toto. Guldgul. (35).
3996 Toto rustic. Bronsorange med mörkare ring och mitt.
Något svagare växtsätt än guldgul. (45).
3997 Goldilocks. Guldgul med mörk disk. Halvfylld till fyllda
blommor. (60)
3998 Maya. Guldgul med helt fyllda, 8-10 cm stora blommor.
En kompakt med kraftiga och robusta stjälkar ger en
stadig planta. Sorten har utmärkt hållbarhet ute under
sommaren vilket gav sorten dess guldmedalj. (40-50). FSG
4001 Indian Summer. Guldgul med mörk mitt. Ger en kraftig,
stabil och välutvecklad planta med ett friskt och fylligt
bladverk, både i odling och ute. Denna egenskap uppskattas både av plantuppdragare och av slutanvändare.
Blommar rikligt med 8-12 cm stora välformade blommor
oavbrutet långt in på senhösten. Bra motståndskraft mot
svampangrepp. (90-100).
4003 Prairie Sun. Ljust gul med gyllen gul bas. Som namnet
säger är det en riktig sol. (90)
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Cappuccino

4007 Cherry Brandy. Mörkt körsbärsröd. Ett genombrott när det
gäller färg på Rudbeckia. Utmärkta egenskaper lämplig
till rabatter, urnor men även till snitt. (50).

Salpiglóssis sinuáta Solanaceae
Trumpetblomma
4 200 frön/g. Chile, Bolivia
Sådd: Mars. 18-24°C. 10-14 dagar. 1500 frön/1000 pl
Odling: 10-15°C. 8-10 cm.
Royale F1-hybrid. En sort med fina egenskaper såsom jämna,
enhetliga och buskiga plantor. Blommar rikligt under hela
sommaren. Bör planteras grön för bästa resultat, att plantera
blommande exemplar ger risk för sämre utfall. Sorten blir lägre
än andra sorter av Salpiglossis (40-45).
4015 Royale Chocolate. Mörkt brunsvart. En härlig sort för
rabatter och urnor. Mycket användbar i arrangemang
med andra växter.
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Summer Jewel white
Royal chocolate

Sálvia argéntea Lamiaceae
Silversalvia
200 frön/g. S. Europa. Medelhavsområdet
Sådd: Febr.-mars. 18-22°C.7-12 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 15-18°C. 8-10 cm. 8-10 veckor.
6 v.
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4016 Silvergrå blad. Används liksom Silverek för bladverkets
färg och form. (20)

Summer Jewel. En sortgrupp som är betydligt tidigare i blom
än vad tidigare sorter är. Detta var en av de mest uppskattade
egenskaperna hos domarna som bedömde Summer Jewel red
i Fleuroselect försöken för några år sedan och som även gav
sorten en guldmedalj. Även den kompakta plantan var något
som utmärkte sorten jämfört med t.ex. Lady in red. Summer
Jewel är också mer lättodlad än tidigare sorter. Bättre förgrening
och längre blomningstid beroende på tidig blomning uppskattas.
Lättare att få i blom under lång dag. (30)
4021 Summer Jewel white. Vit.
4023 Summer Jewel pink. Ljust laxrosa.
4022 Summer Jewel red. Röd.
4024 Summer Jewel lavender. Lila.
NYHET

Summer Jewel pink

Salvia argentea

Sálvia coccínea Lamiaceae
Scharlakanssalvia
550 frön/g. S. USA, Mexico
Sådd: Febr.-mars. 20-24°C.7-14 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 15-18°C. 7,5-8 cm. 70-75 dagar.
7 v.
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Hummingbird. Lång blomning som uppskattas av konsumenterna. Välförgrenade plantor. En sedan många år omtyckt
sortgrupp av parkförvaltningar. (60).
4017 Snow Nymph. Vit.
4018 Coral Nymph. Korallrosa.
4020 Lady in red. Scharlakansröd med mörkt, friskt bladverk.

Summer Jewel lavender
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Rhea

Sálvia farinácea Lamiaceae

Sálvia pátens Lamiaceae

Daggsalvia

Blåsalvia

800 frön/g. S. USA
Sådd: Febr.-mars. 20-22°C.7-14 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 14-18°C. 8 cm. 70-75 dagar.
7 v.
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130 frön/g. Mexico
Sådd: Febr.-mars. 20-24°C. 7-14 dagar. 20 g/1000pl
Odling: 14-18°C. 10-13 cm. ca 10 veckor.
8 v.

4030 Cirrus. Vit. Blommar med vita eller silverfärgade blomax
och blommor. En förbättring vad gäller höjd, jämnhet och
blomning jämfört med tidigare sorter. (40).
4032 Fairy Queen. Blå blomax med vit/ljusblå blommor. En
färgkombination som är motsatt till ’Strata’ och som
vackrare och mer hållbar. (40). FSG
4033 Strata. Silvervita blomax med blå blommor. En mycket
unik och vacker färgkombination. Har i övrigt samma fina
odlingsegenskaper som Rhea. (40).
4034 Rhea. Djupblå. En förbättrad Victoria med jämnare växt
och tätare blomspiror. Den bästa sorten för såväl plantuppdragare, som parket, kyrkogårdar etc. (50).
4036 Evolution. Blåviolet. En ny sort med fina plantegenskaper.
Blir något lägre än Rhea. Daggsalvia är en art som fått
allt större användning både som sommarplanta och som
en eftersommar och höst produkt. Mycket tack vare sina
mycket fina egenskaper med ihållande blomning långt ut på
senhösten och sitt alltid fräscha utseende. (40).

Sálvia nemorósa Lamiaceae
Stäppsalvia
800 frön/g. C,Ö och SÖ Europa, SV Asien
Sådd: Febr.-mars. 20-24°C. 14-20 dagar. 1500 frön/1000pl
Odling: 14-18°C. 11-13 cm. ca 13-15 veckor.
8 v.
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4038 Dwarf Blue Queen. En kompakt variant av den gamla
sorten Blue Queen. (35).
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Patio. En sortgrupp med unika egenskaper, av denna på senare
år allt mer använda art. En unik egenskap är att sorten ger
vackra och kompakta plantor, vilket gör sorten lätt att producera,
är mer transportvänlig än de sorter vi har haft tillgängliga på
marknaden hittills. Detta gör produkten mer attraktiv för den
öppna marknaden, men kan även få nya användningsområden
för den offentliga sektorn, såsom parker, kyrkogårdar etc.
Sorten är mycket jämn och enhetlig både i plantmaterial och
i blomning. (35).
4045 Patio light blue. Ljust blå.
4046 Patio deep blue. Marinblå
4043 Marinblå. En växt som åter blivit mycket uppskattad av
inte minst kommuner och parker för sin färg, höjd och
sitt växtsätt. (75).

Sizzler. Den kompakta och buskiga växten tillsammans med
den jämna och tidiga blomningen gör den till ett bra val. Har
ett mörkt bladverk, vilket lyfter upp blomfärgen bättre. (20).
4063 Sizzler purple. Purpur.
4065 Mojave. Kraftigt röd. En kompakt sort med bra förgrening
kombinerat med en riklig blomning under sommaren och
mycket värme tålig. Mörkt grönt bladverk och den hållbara
mörkt röda färgen ger ett vackert utseende. En sort vi
varmt rekommenderar för framför allt parkförvaltningar.
Sorten är dagslängds neutral. (25).

Sálvia verticilláta Lamiaceae
Kranssalvia
800 frön/g. C,Ö och S Europa, Iran
Sådd: Febr.-mars. 18-20°C. 7-14 dagar. 1200 frön/1000pl
Odling: 14-18°C. 11-13 cm. ca 12-14 veckor.

Sálvia roemeríana Lamiaceae
400 - 600 frön/g.
Sådd: Febr.-maj.18-22°C. 3 veckor. 4000 frö/1000pl.
Odling: 14-18°C. 11-13 cm. 12-15 veckor.*
8 v.
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En annorlunda Salvia art som främst är avsedd för sommarproduktion och försäljning under sensommaren och hösten.
Blommar redan första året utan någon kylbehandling.
4040 Hot Trumpets. Intensivt röd. En riktigt iögonfallande röd
färg. Bladverket är friskt matt grönt. Bildar en kompakt
och buskig planta. (25).
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4079 Purple Fairy Tale. En ny purpur Salvia. Sorten är en första
års blommande perenn med en svagt bågformat stjälk
med massor av små kransar med små blommor. Lättodlad sort som blommar redan efter ett par månader. Klarar
både sol och skugga. Lämplig sort för parker då den inte
behöver mycket puts för ihållande blomning. Även lämplig för odling och försäljning i större krukor. Attraktiv för
bin och humlor (40-50).
NYHET

Sálvia spléndens Lamiaceae
Praktsalvia
300 frön/g. Brasilien
Sådd: Febr.-mars. 18-22°C. 7-14 dagar.1400frön/1000pl
Odling: 16-18°C. 8-11 cm. 65-80 dagar.
7 v.
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4048 Red Amy. Intensivt röd. Mörkt bladverk. Sorten är dagslängsneutral och blommar tidigt. En kompakt buskig planta
och med bra växtkraft utomhus, vilket ger sorten bättre
hållbarhet utomhus under sommaren. (25).
4050 Reddy bright red. Lysande röd. Kompakt planta som
bryter från basen. Mycket tidig blomning och bra hållbarhet i odling då sorten inte är lika benägen att sträcka sig
som andra sorter. Bladverket är mörkt grönt. En av de
allra tidigaste och mest kompakta sorten på marknaden
med utmärkta frö- och odlingsegenskaper. Sorten är
dagsneutral. (15).

Purple Fairy Tale

Sanvitália procúmbens Asteraceae
Husarknappar
1200 frön/g. Mexico, Guatemala
Sådd: Jan.-febr. 18-20°C. 10-14 dagar. 1500 frön/1000 pl
Odling: 11-14°C. 8-12 cm. 4-5 mån. *
8 v.

Reddy bright red
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S 2 frö/plugg

4082 Million Suns. Guldgul. Kompakt och enhetlig planta.
Tålig och hållbar med en uthållig blomning under hela
växtperioden. (25)
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Senécio cinerária Asteraceae
Silverek
2 500 frön/g. Medelhavsområdet
Sådd: mars-april. 18-24°C. 7-14 dagar. 1-2 g/1000 pl
Odling: 12-17°C. 6-8 cm. 60-70 dagar.
7 v.

350

360 håls

S 4-5 frön/plugg

4091 Silverado. Silvergrå med flikiga blad. En selekterad sort,
med samma utseende som den vanliga ’Silberzwerg’.
Låg kompakt och enhetlig med hög frökvalitet. En riktig
yrkesodlarsort. (25).

Silverado
4093 Cirrus. Grågröna blad till en början som sedan övergår till
mera grå vita. Stora, ovala, tandade blad. Bryter bra från
basen. Sorten är mycket regn och frost tålig. Kompakt
och mycket enhetlig. (25).

Chocolate covered cherry

Watermelon

Crimson gold

Lime Delight

Premium Sun. En lite kraftigare serie som trivs både i skugga
och i full sol. En lättodlad sort som går att odla i mindre krukor. Bildar kraftiga välförgrenade plantor som står sig bra hela
sommaren då den går i blom väldigt sent. Det är ju de vackra
bladen man önskar. Sorten kan odlas i både mindre krukor och
i större krukor för stora exemplar
4145 Premium Sun Chocolate Covered Cherry. Mörkt bordeuxröda blad med ljusare mitt och grön kant. (30-35).
4146 Premium Sun Dark Chocolate. Mörkt bordeuxröda blad.
En lite kraftigare sort som trivs i både skugga och sol.
(50-60).
4150 Premium Sun Lime Delight. Limegrön. (50-60).
4154 Premium Sun Watermelon. Grön med rosa mitt. (50-60).
4156 Premium Sun Crimson gold. Bronsröd med gulgrön kant.
(50-60).
4148 Black Dragon. Mörkt röd mitt med purpursvarta kanter.
Tandade blad. (30-35)

Cirrus

Solenostémon scutellarioídes Lamiaceae
Palettblad
4 300 frön/g. SÖ. Asien
Sådd: Jan.-dec.20-25°C.10-12 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 15-18°C. 8-11 cm. 10-12 veckor.
7 v.
Ljusgroende.
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260

264 håls

S

Black Dragon
Wizard. En sortgrupp med ett kompakt växtsätt med mellanstora blad. En sort som trivs i inte allt för soliga lägen. Har sen
blomning, vilket gör sorten lämplig även som krukväxt.(30-35)
4179 Wizard mix. Blandning.
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Tagétes erécta Asteraceae

4220 Garland Orange. Orange. En högre sort som av många
parker varit saknad i flera år. Lång och fin blomning.
Blommorna blir ca 8-10 cm stora. (100).
NYHET

Stor tagetes
250 frön/g. Mexico, Centralamerika
Sådd: Febr.-mars. 22-26°C. 5-10 dagar. 6-8 g/1000 pl
Odling: 15-18°C. 8-9 cm. 65-85 dagar.
7 v.

260

264 håls

S

Med mörkläggning från sådd och fyra veckor framåt tidigare
läggs blomningen och ett jämnare material erhålls. Mörkläggning
mellan 16.00-8.00 rekommenderas.
Antigua F1-hybrid. En låg och kompakt sort med något tidigare blomning än Discovery. Ger något kraftigare plantor än
Discovery. (25).
4182 Antigua primrose. Ljusgul.
4181 Antigua yellow. Gul.
4183 Antigua gold. Guldgul.
4184 Antigua orange. Orange.

Garland orange

Tagétes erécta x pátula Asteraceae
Stor hybridtagetes
Antigua gold

325 frön/g.
Sådd: mars-april. 22-26°C. 5-10 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 15-18°C. 6-8 cm. 55-70 dagar.

Lady F1-hybrid. En mellanhög välkänd gammal sort.(40)
4194 Primrose Lady. Ljusgul.
4195 First Lady. Gul.
4196 Gold Lady. Guldgul.
4197 Orange Lady. Orange.
4210 Vanilla F1-hybrid. Krämvit. En populär sort med hänsyn
till färgen. (45).

Zenith F1-hybrid. En triploid sortgrupp som inte sätter frö, vilket ger rikligare blomning med mindre puts. Främst avsedd för
parker och andra offentliga förvaltningar. Blommar med fyllda
blommor. (30-35)
4241 Zenith yellow. Gul.
4242 Zenith golden yellow. Guldgul.
4244 Zenith deep orange. Kraftigt orange.
4248 Zenith red. Röd.

Vanilla

Zenith deep orange
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Tagétes pátula Asteraceae
Sammetstagetes
340 frön/g. Mexico, Centralamerika
Sådd: mars-april. 22-26°C. 5-10 dagar. 6-15 g/1000 pl
Odling: 15-18°C. 6-8 cm. 45-60 dagar.
7 v.

ca. 325

360 håls

Alumia. En ny sort som vi provat under ett par år och som flera
av våra kunder har frågat efter med anledning av den unika
färgen. Ger stora blommor på en planta med bra och stark
förgrening. (25).
4290 Alumia Vanilla Cream. Ljust gul.

2 frön/plugg

Enkelblommande sorter

Disco yellow
Alumia vanilla cream
Disco. En sort med enkla blommor med flera bra färger i serien.
Låga, kompakta plantor med riklig blomning hela sommaren.
Tidigblommande. (20-25).
4264D Disco yellow. Gul.
4267D Disco orange. Djupt orange.
4268D Disco Marietta. Gul med mahognyröd basfläck.
4270D Disco Granada. Orange med röd basfläck.
4273D Disco red. Mahognyröd med gull mittknapp.

Safari. En sort med så kallade ”crested flowers”, d.v.s. blomman
är dubbel med de yttre blombladen kraftigare än de andra. Blommar mycket rikligt på kraftiga men kompakta plantor. Blommar
tidigt med mycket bra hållbarhet på friland. Den första blomman
slår ut något med enkel än de senare. (25).
4312D Safari yellow. Gul. Kompakt och lågväxande sort med
bra hållbarhet.
4313D Safari gold. Guldgul.
4314D Safari yellow fire. Gul med liten röd basfläck.
4315D Safari Tangerine. Djup orange. En mycket blomrik sort.
4318D Safari Bolero. Gul och röd spräcklig.
4320D Safari scarlet. Röd med svag orange kant.
4321D Safari red. Mahognyröd.

Safari yellow fire

Disco Orange

Disco Marietta
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Disco Granada

Disco red

Safari scarlet

Safari Bolero

Safari red
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Hero. En sort med mycket stora blommor och tidig blomning.
Har en mycket bra hållbarhet ute under hela sommaren. (30).
4340D Hero yellow. Gul.
4342D Hero gold. Guldgul.
4345D Hero orange. Orange.
4347D Hero Bee. Gul med röd basfläck.
4346D Hero orange bee. Orange med röd basfläck.
4348D Hero flame. Orange med röd basfläck.
4350D Hero spry. Mahognyröd med gult mitt.
4352D Hero harmony. Mahognyröd med orange mitt.

Hero bee

4360D Strawberry Blonde. En ny typ av Tagetes med blommor
i flera färger på samma planta. Ett stort genombrott.
Blomman ljusnar med åldern. Denna process går lite
snabbare under varma perioder på t.ex. sommaren och
då blir effekten inte lika stor som det är tidigt. (20-25).
NYHET
4362D Fireball. Samma egenskaper som ovanstående Strawberry Blonde, men med en mörkare färg.
NYHET

Hero flame

Strawberry Blonde

Tagétes tenuifólia Asteraceae
Liten tagetes
1 200 frön/g. Mexico, Colombia
Sådd: Mars-april 22-26°C. 5-10 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 6-8 cm. 60-70 dagar.
4428 Signet Lemon. Gul. En kompaktväxande och mycket
jämn sort. Har under våra försök under sommaren blivit
mycket uppskattad. Bra hållbarhet och blomvillig under
hela säsongen. (25-30).
4430 Tangerine. Orange. En gammal beprövad sort.
4432 Red Carpet. Röd. En sort med liknande egenskaper som
’Signet Lemon’. (25-30)

Fireball

Signet lemon

Red Carpet

Hero spry
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4437 Carlos. Vita fyllda blommor. En dagslängsneutral sort (15).
4440 Virgo. Vita helt fyllda blommor på långa kraftiga stjälkar.
Mycket lämplig som snittsort. (50).
NYHET

Talínum paniculátum Portulacaeae
Bärnstensvippa
2000-3 000 frön/g. Antillerna, Mexico
Sådd: Feb.-mars. 20-24°C. 4-6 dagar. 1200 frö/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 10-15 cm. 10 – 14 veckor.
7 v.

260

264 håls

S

4434 Limón. Limegröna blad med små ljusrosa blommor på
vippor. Används främst för bladverkets dekorativa värde,
men även för dess graciösa blomvippor och frukter. (70-80)

Virgo

Thunbérgia aláta

Acanthaceae

Svartöga
40 frön/g. SÖ. Afrika
Sådd: Feb.-mars 18-22°C. 4-14 dagar 50 g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 9-11 cm. Ca 80 dagar
4448 Susie white. Vit med svart öga.
4450 Susie yellow. Gul med svart öga.
4453 Susie orange. Orange med svart öga.

Limon

Tanacétum parthénium Asteraceae
Mattram

Inkakrage

8 000 frön/g. SÖ. och O. Europa N. Afrika SV och C Afrika
Sådd: Feb.-mars. 18-21°C. 12-16 dagar. 1/2 g/1000 pl.
Odling: 12-18°C. 7-8 cm. 90-110 dagar.
7 v.

Tithónia rotundifólia Asteraceae

ca 300

360 håls

100 frön/g. Mexico
Sådd: Mars-april 18-20°C. 7-14 dagar 15 g/1000 pl.
Odling: 12-14°C. 8-12 cm. 10-12 veckor.

Odlingstiden förkortas avsevärt med långdagsbehandling i 4-6
veckor.

4462 Torch. Orange. (140-150)
4464 Fiesta Del Sol. Lysande orange. Den mest kompakta sorten på marknaden. Åter igen tillgänglig. (40-50). NYHET

Carlos

Fiesta Del Sol
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Torénia fourniéri Scrophulariaceae

Tropaéolum május Tropaeolaceae

Torenia

Indiankrasse

13 000 frön/g. S. Vietnam
Sådd: April-Junit. 20--22°C. 5-8 dagar. 1400 pell./1000 pl.
Odling: 17-18°C. 10-12 cm. 12-14 veckor. *
Bör ej täckas eller väldigt lätt täckning. Ljusgroende.
8 v.

260

264 håls

S

7 frön/g. Peru
Sådd: Mars-april 18-20°C. 7-12 dagar 250 g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 8 cm. 65-75 dagar.
Whirlybird. En sort för den professionella odlaren. Stora
blommor som sitter ovanför bladverket. Enkelblommande,
tuvbildande. (30)
4475 Whirlybird gold. Guldgul.
4479 Whirlybird scarlet. Scharlakansröd.

Slingerkrasse
Gleam. Dubbla blommor. Långa, upp till 150 cm långa rankor.
4490 Golden Gleam. Guldgul.
4493 Scarlet Gleam. Scharlakansröd.

Tropaéolum peregrínum Tropaeolaceae
Fjärilskrasse
Ca. 16 frön/g. Peru, Ecuador
Sådd: Mars-april 18-20°C. 7-12 dagar 125 g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 8 cm. 65-75 dagar.
4500 Gul. Bildar upp till 2 meter långa rankor.

Verbéna bonariénsis Verbenaceae
Kauai rose

Kauai magenta

Kauai deep blue

Kauai. En helt ny serie med bättre egenskaper än tidigare använda sorter. Framför allt lägre i sitt växtsätt, vilket gör odlingen
lättare att kontrollera. Dessutom har Kauai en mer koncentrerad
blomningsperiod, vilket gör odlingen lättare att programmera.
Torenia är en växt som lämpar sig för odling under sommaren
i kruka. (15-20)
4470 Kauai rose. Rosa med vitt svalg
4471 Kauai magenta. Purpurlila med vitt svalg.
4473 Kauai deep blue. Mörkt blå med ljust lavendelblå svalg.

Jätteverbena
4 000 frön/g S. Sydamerika
Sådd: Jan.-feb.l 18-20°C. 10-30 dagar 10-15 g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 8 cm. 8-10 cm.
Svårigheter vid groningen är vanliga varför en kylning av fröna
rekommenderas. Placera fröna i frysen några dagar innan ni sår.
Ev. kan denna procedur behöva upprepas innan man slutligen
når önskat resultat.
10 v.

82

84 håls

S

4516 Finesse. Blåvioletta blommor. Behandlat frö för bättre
groning.(120)

Verbéna canadénsis Verbenaceae
Doftverbena
1 250 frön/g. C .och Ö. .USA, Mexico
Sådd: Feb. 18-20°C. 10-18 dagar 3 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8 cm. 80-90 dagar.
7 v.

250

264 håls

2 frön/plugg

4520 Compacta Perfecta. (aubletia). Violett.(20)

Kauai magenta

Verbena compacta
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Verbéna x hýbrida Verbenaceae

Verbéna speciósa Verbenaceae

Trädgårdsverbena

Stor hängverbena

400 frön/g. Sydamerika
Sådd: Feb.-mars. 21-24°C. 10-18 dagar 5-10 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 7,5-8 cm. 90-120 dagar.

4580 Imagination. Purpur. En sort lämplig till ampel eller balkong
tack vare sitt halvhängande växtsätt. (40).

Bl.f. sås med bara 1 frö/plugg.
7 v.

350

900 frön/g S. Sydamerika
Sådd: Jan.-mars. 20°C. 14-20 dagar 3 g/1000 pl.
Odling: 14-18°C. 8 cm. 90-120 dagar.

360 håls

2 frön/plugg

Tuscany. En nyare sortgrupp som har blivit mycket uppskattad
av de odlare som har provat den. Ett mycket jämnt och enhetligt växtsätt och blomning var de kommentarer vi fick höra från
odlarna. Växer med ett mer upprätt växtsätt. En frisk och fin
planta. (20).
4522 Tuscany white. Vit.
4524 Tuscany pink picotee. Ljus rosa med övergång till vit i
mitten.
4525 Tuscany orchid frost. Lilarosa med mörkare mitt.
4526 Tuscany rose with eye. Rosa med vitt öga.
4527 Tuscany peach. Krämgul-aprikos.
4528 Tuscany scarlet. Röd.
4529 Tuscany blue. Mörkblå.
4530 Tuscany lavender picotee. Ljust lavendelblå med övergång till vitt i mitten.
4531 Tuscany violet with eye. Violett med vitt öga.
4532 Tuscany burgundy with eye. Purpur med vitt öga.
4533 Tuscany mix. Blandade färger.

Verbéna rígída Verbenaceae
Violverbena
1 300 frön/g S. Och Ö. Sydamerika
Sådd: Feb.-mars. 18-20°C. 7-21 dagar 3 g/1000 pl.
Odling: 14-16°C. 8 cm. Ca 90 dagar.
Under vissa år är groningen ej tillfredsställande. Genom att då
ställa lådorna eller brätten ute i frosten i 3-5 dagar kan resultatet
bli bättre.
10 v.

ca 300

360 håls

2 frön/plugg

4588 Djup violettblå. (40)

Víola trícolor Violaceae
Styvmorsviol
1000 frön/g.
Sådd: Juni-febr.16-20°C. 10-20 dagar. 1300 frön/1000 pl.
Odling: 10-12°C. 6-9 cm.
9 v.

350

360 håls

S

Normal såtid vid frostfri odling är juli - sept. och vid odling i
varmhus sker sådden i jan. - febr. för blomning i maj.
Floral Power F1-hybrid. En sortgrupp med ett kompakt växtsätt
och tidig blomning.
4582 Floral Power pure white. Rent vit.
4585 Floral Power Persian pink. Vit med purpurblå segel och
liten gul mitt. En tidigblommande sort med ett kompakt
växtsätt.
NYHET

Tuscany mix
Quartz. Quartz växer med ett utbrett växtsätt och blommar
förhållandevis tidigt jämfört med många andra sorter. Sorten
har en bra tolerans mot mjöldagg, vilket annars är ett vanligt
problem med Verbena. (20)
4535 Quartz white XP. Vit.
4537 Quartz carmine rose XP. Rosa.
4540 Quartz scarlet XP. Röd.
4541 Quartz red with eye XP. Scharlakansröd med vit mitt.
4542 Quartz blue. Mellanblå.
4544 Quartz burgundy with eye XP. Bordeaux färgad med vit mitt.
4545 Quartz mix XP. Blandade färger.

50

Floral Power Persian Pink
4601 Floral Power white purple wing. Vit med litet gult öga
och violett segel.
4603 Floral Power gold purple wing. Gul med blåviolett segel.
4593 Floral Power apricot lip. Gul med orange mitt.
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4604 Floral Power orange red wing. Orange med purpur segel.

4598 Floral Power purple tiger eye. En kraftigt purpurviolet
färg med ett mörkt guldgult öga med ”morrhår”. NYHET

4606 Floral Power yellow blotch red wing. Gul med svart öga
och mahognyröda segel.
4607 Floral Power sky blue blotch. Ljust lavendelblå med
mörkt öga.
4596 Floral Power lavender blue. Ljust lilablå med litet svart öga.

Floral Power purple tiger eye

Floral Power lavender blue
4584 Floral Power Super deep blue blotch. Mörkblå med litet
svart öga.
4591 Floral Power golden blues. Gul och blå. En riktig “Sverige pensé”. En härlig färg med en bra planta. NYHET

4583 Sorbet Delft blue. Vit med kraftig blå kant och svart öga.
Kompakt och jämn planta.
4597 Angel Amber Kiss. Brons/orange med gulare mitt.
Velour är en icke F1-sort med mycket bra egenskaper, såsom
kompakt och kraftigt växtsätt och riklig blomning. Har ett antal
unika färger. (10)
4592 Velour yellow. Gul.
4599 Velour purple wing. Krämvit med purpurblå segel.
4600 Velour lilac/bronze. Lilarosa med bronsbrunt öga.
Penny F1-hybrid. En sort som blivit stor på marknaden världen
över och så även i Sverige. Den jämna blomningen och den
homogena växten tillsammans med en riklig och intensiv blomning har blivit uppskattad.
4608 Penny white. Rent vit.
4602 Penny white blotch. Vit med svart öga.
4611 Penny white jump-up. Vit med litet gult öga med svarta
morrhår och blåviolett segel.
4612 Penny primrose bicolor. Krämgul. Låg men kraftig planta.
Tidig blomning.

Floral Power golden blues

4605 Floral Power lilac rose white centre. Ljust lilarosa med
vit mitt.
4595 Floral Power purple rose white face. Purpur med vitt
öga och rosa segel.
4590 Floral Power purple face. Purpur med vitt/svart öga.

Penny primrose bicolor
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4615 Penny clear yellow. Guldgul.
4616 Penny yellow blotch. Guldgulmed svart öga. Förbättrad
plantkvalitet och en bättre anpassad tidighet till övriga
serien.
4617 Penny yellow jump-up. Gul med blåviolett segel. Bättre
blomkvalitet och större blommor.
4632 Penny peach jump-up. Vit med aprikos mitt och violet segel.
4618 Penny orange. Kraftigt orange. Förbättrad plantkvalitet.
4619 Penny orange jump-up. Orange med blåviolett segel.
Större blommor och en betydligt bättre och hållbarare färg.
4614 Penny rose blotch. Rosa med svart öga.
4628 Penny red blotch. Röd med svart öga.
4635 Penny red wing. Gul med röda segel.
4621 Penny azure wing. Vit med azurblå segel.
4629 Penny lavender shades. Ljust blålila med ljusare segel.
4630 Penny marina. Ljus blålila med vitt öga och svart mitt.
4641 Penny deep marina. Mörk purpurblå med ljusare segel
och vitt öga med svart mitt.

4639 Penny primrose picotee. Gulvit mitt med mörkblå kant
och morrhår.
4637 Penny Marlies. Rostgul med svart öga och lavendelblå
segel.

Penny Marlies

Penny deep marina
4622 Penny blue. Rent blå.
4620 Penny deep blue. Mörkblå med öga.
4642 Penny blue with yellow center. Blå med krämgult öga.
4636 Penny denim Jump-Up. Mörka segel. Blå blomma som
ljusnar mot mitten och ett svart öga.
4623 Penny violet beacon. Violett/vit. Typ beaconsfield.
4624 Penny beaconsfield. Blåviolett/vit.
4631 Penny orchid. Kraftigt purpurrosa.
4625 Penny violet. Mörkt violett.
4626 Penny violet flare. Mörkt violett med ett litet vit öga.
4627 Penny azure twilight. Blommorna först vita och sedan
ljusblå.
4632 Penny purple picotee. Krämvit med blå kant och morrhår.
4650 Penny mix. Blandade färger.

Penny primrose picotee
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Rebelina blue & yellow
Rebelina. En underbar sortgrupp som passer till ampler, balkonglådor och krukor, men även till rabatter. Växer med ett krypande
växtsätt och blommar rikligt. Blommorna blir ca 3-3,5 cm stora.
4860 Rebelina golden yellow. Rent gul.
4864 Rebelina blue & yellow. Blå och gul.
4868 Rebelina purple & yellow. Ljust gul med purpur segel.

Rebelina purple & yellow
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Víola x wittrockiána Violaceae
Pensé
750 frön/g.
Sådd: Juni-febr.16-20°C. 10-20 dagar.1300 frön/1000 pl
Odling: 10-12°C. 7-9 cm.
9 v.

350

360 håls

S

Normal såtid vid frostfri odling är juli - sept. och vid odling i
varmhus sker sådden i jan. - febr. för blomning i maj.
Mariposa F1-hybrid. En ny sortgrupp med ett mycket jämnt
växtsätt inom hela gruppen, liksom en jämn blomning mellan
de olika färgerna karaktiserar sortgruppen. Alla färger kommer i blom samtidigt vilket är ovanligt bland pensé. Sorten har
medelstora blommor.
4651 Mariposa white. Rent vit.
4652 Mariposa white blotch. Vit med svart öga.
4653 Mariposa primrose shades. Krämgul.
4655 Mariposa yellow. Guldgul.
4658 Mariposa yellow blotch. Gul med svart öga.
4659 Mariposa orange. Kraftigt orange.
4660 Mariposa orange blotch. Orange med svart öga.
4661 Mariposa peach shades impr.. Ljust rosa/gula nyanser.
En udda färg som blivit omtyckt i försöken.

Mariposa peach shades

4666 Mariposa red blotch. Röd med svart öga.
4669 Mariposa light blue. Ljusblå.
4670 Mariposa Marina. Ljusblå med vitt och svart öga.
4671 Mariposa true blue. Rent blå.
4675 Mariposa blue blotch. Blå med svart öga.
4677 Mariposa blue over yellow. Gul med blått segel.

Mariposa violet with face
4680 Mariposa Beaconsfield. Mörkt violett med vitt segel.
4682 Mariposa purple. Mörkt purpur.
4683 Mariposa black. Svart.
Eldora. Vår stora succésort. Sortens främsta egenskaper är en
tidig blomning samt ett kompakt växtsätt vilket minskar behovet av retardering och minskar risken för sträckning mot slutet
av odlingen. Riklig blomning med korta blomstjälkar. Fortsatt
kompakt ute ger maximalt utbyte för konsumenten. Eldora är
en storblommig sortgrupp.
4750 Eldora white. Rent vit.
4752 Eldora white with blotch. Vit med svart öga.
4753 Eldora white/rose wing. Vit med mörkt öga och purpurrosa segel. Kraftig planta med aningen senare blomning
än övriga.
4751 Eldora primrose. Krämgul. Låg och kompakt planta.
4755 Eldora yellow. Rent guldgul.
4757 Eldora yellow with blotch. Guldgul med svart öga.
4759 Eldora deep orange. Kraftigt orange.
4758 Eldora orange with blotch. Orange med svart öga.
4760 Eldora antique rose. Antikt rosa-brons med svart öga.
4762 Eldora cherry rose. Rosa.
4761 Eldora rose with blotch. Rosa med mörkt öga.
4763 Eldora red with blotch. Kraftigt röd med svart öga.
4764 Eldora red & Yellow. Gul med svart öga och rött segel.
4767 Eldora azure blue. Ljusblå.
4768 Eldora Marina. Ljusblå med vitt och svart öga.
4769 Eldora mid blue. Rent blå.
4771 Eldora blue with blotch. Mellanblå med svart öga.
4772 Eldora deep blue with blotch. Mörkblå med öga.
4774 Eldora lilac shades. Ljust lila nyanser.
4775 Eldora purple. Rent purpur.
4778 Eldora Beaconsfield. Violett med ljust segel.
4779 Eldora violet with face. Vit med stort purpursvart öga
och purpurblå segel.
4780 Eldora mix. Blandade färger.

Mariposa blue over yellow
4679 Mariposa violet with face. Blåviolet med vitt och svart öga.

Eldora i färger
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4800 Ultima Morpho. En kombination med en rent klarblå
blomma med gul nederdel. En riktigt svensk pensé.
Cats F1-hybrid. En sort med kraftiga s.k. morrhår i blomman,
vilket är unikt för vanliga storblommiga sorter.

Cats yellow

Cats purple & white

4811 Cats white. Rent vit med mörkt violetta morrhår.
4816 Cats yellow. Rent gul med svarta morrhår.
4817 Cats red & gold. Gul mitt med mörka morrhår och
mahognyröda kanter och segel.
4818 Cats orange. Orange med svarta morrhår.
4821 Cats light blue. Ljusblå med vit mitt och mörk ådring.
4819 Cats purple & white. Vit mitt med violetta morrhår och
purpur kanter och segel.
4825 Cats mix. Blandade färger.

Frizzle Sizzle yellow
Frizzle Sizzle F1-hybrid. En ny unik sortgrupp med vågade blomkanter. Den första F1- hybrid-sorten med detta blommutseende.
Har ett långt mycket bättre växtsätt och mycket tidigare blomning än andra sedan tidigare på marknaden kända sorter av
denna blommtypen. Blommar i stort sett samtidigt med övriga
sorter i vårt sortiment.
4838 Frizzle Sizzle yellow. Gul med svart öga.
4840 Frizzle Sizzle orange. Orange med svarta morrhår.
4845 Frizzle Sizzle blue. Olika blå nyanser med svart öga.
4851 Frizzle Sizzle mix. Blandade färger.

Cats light blue
Frizzle Sizzle blue

Cats orange
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Zínnia élegans Asteraceae
Zinnia
125 frön/g. Mexico
Sådd: Mars.-maj. 20-26°C. 5-8 dagar. 15 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-11 cm. 65-70 dagar.
Vid direkt sådd på friland bör observeras att Zinnia vill ha hög
temperatur för att gro, varför man bör vänta med att så tills
jordtemperaturen blivit tillräckligt hög.
Enbart Zinnita, Profusion och Swizzle som plugg.
7 v.

260

264 håls

S

Zinnita. En låg och kompakt sortgrupp med mycket bra förgrening från basen, vilket gör sorten mycket lämplig för odling i
kruka. Ger klotformade plantor och blommar rikligt med 3-5 cm
stora fyllda blommor i klara färger. (20-25).
4940 Zinnita white. Vit.
4942 Zinnita yellow. Gul.
4944 Zinnita orange. Orange.
4946 Zinnita rose. Rosa.
4948 Zinnita scarlet. Röd.
Dreamland F1-hybrid. En sort med stora blommor, 8-10 cm stora.
Sortens kompakta växt gör den lämplig till odling i kruka. (30-40).
4958 Dreamland ivory. Krämvit.
4960 Dreamland yellow. Gul.
4962 Dreamland pink. Rosa.
4963 Dreamland rose. Mörkrosa.
4965 Dreamland coral. Mörk korall-orange.
4967 Dreamland scarlet. Orangeröd.
4968 Dreamland red. Röd. Kompakt växt.
4969 Dreamland mix. Blandade färger.

Profusion double hot cherry

Zínnia hýbrida Asteraceae
Zinnia
Sådd: Febr.-maj alt. Maj-juni. 24-26°C. 10-14 dagar.
1300 frön/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 8-10 cm. 10-14 veckor. *
7 v.

260

264 håls

S

Profusion. Bildar en kraftig planta med ett vackert och utbrett
växtsätt som översållas med 5-6 cm stora enkla blommor. En
enkel kultur att odla då den förgrenar sig villigt nere vid basen
och har ett bra växtsätt samtidigt som den bildar runda kompakta
plantor. Mycket intressant växt för parker. (50-60).
4981 Profusion white. Vit. Har det mest kompakta växtsättet.
4982 Profusion yellow. Klart solgul.
4983 Profusion orange. Kraftigt orange.
4985 Profusion cherry. Kraftigt körsbärsrosa.
4987 Profusion Fire. Kraftigt varmt röd-orange.
4990 Profusion double hot cherry. Kraftigt rosa med dubbla
blommor. En fantastisk sort då den håller färgen utan att
blekna när blommorna blir äldre. Mycket blomrik.

Profusion white

Profusion yellow
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Prydnadsgräs

Red Rooster

Amazon Mist

Cárex buchanánii Cyperaceae

5831 Bronco. Samma växtsätt som ovanstående, men med
bronsfärgat bladverk. (25).

Kopparstarr
1800-2000 frön/g. Nya Zeeland
Sådd: Jan.-mars. 18-20°C, 2 veckor. 6000 frö/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 15-19 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

6 frö/plugg

5829 Red Rooster. Bronsfärgat, upprättväxande gräs. Vackert
och dekorativt. Blir ca 30 cm högt i kruka. (60).

Cárex cómans Cyperaceae
Bronsstarr
2000-2400 frön/g. Nya Zeeland
Sådd: Jan.-mars. 18-20°C, 2 veckor. 6000 frö/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 15-19 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

6 frö/plugg

5830 Amazon Mist. Ett sirligt, grönbladigt gräs med ett bågformat
(vålmat) växtsätt. Blir ca 20 cm i kruka. (25).
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5860 Gröna svagt böjda ax med rödaktiga spröt. Till utplantering
och torkning. (60)

Corynephórus canéscens

Koeléria glaúca

Borsttåtel

Tofsäxing
8000-9000 frön/g.
Sådd: Dec.-maj.18-22°C, 1-2 veckor.10000 frö/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 13-18 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

2500-3300 frön/g. Sibirien, Centralasien
Sådd: Dec.-maj. 18-22°C, 4 veckor. 5000 frö/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 16-20 veckor.

6 frö/plugg
8 v.

5835 Spiky Blue. Blågröna, styva, smala och spetsiga strån
till blad. Bildar en jämn, klotrund planta ca 15 cm högt i
kruka. Används både som ettårig och perenn för sensommar och höstförsäljning. (20)

ca 240

264 håls

6 frö/plugg

5865 Coolio. Ett dekorativt, klotformat prydnadsgräs med
grågröna smala blad. Har ett tätt och vackert växtsätt.
Används både som ettåring och som perenn för sensom-

Spiky blue
Coolio
mar och höstförsäljning.(15)

Festúca glaúca (cinerea) Poaceae
Blåsvingel

Lagúrus ovátus

800-1000 frön/g. V C Europa
Sådd: Jan.-maj.18-22°C, 3 veckor. 5000 frö/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 13-18 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

6 frö/plugg

5846 Festina. Blådaggiga smala blad. Bildar runda, låga och
kompakta tuvor. Dekorativt gräs både i sommarrabatter

Poaceae

Harsvans
2200 frön/g. Medelhavsområdet
Sådd: mars-maj. 18-22°C, 2 veckor. 2g/1000pl.
Odling: 14-18°C. 8-12 cm. 13-18 veckor.
5870 Ett lågt och dekorativt gräs för både utplantering och
som eternell. (60).

Lúzula nívea

Juncaceae

Silverfryle
2000-2400 frön/g. Pyrenéerna-Alperna och Apenninerna
Sådd: Mars. 18-20°C, 2 veckor. 5000/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 13-15 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

4 frö/plugg

5885 Lucius. Grönbladigt, dekorativt gräs som endast blir ca
15 cm högt i kruka. (60).

Festina
och som perenn för sensommar och höstförsäljning.(20)

Hórdeum jubátum Poaceae
Ekorrkorn
500 frön/g. Nordamerika, NÖ Asien
Sådd: Mars.-maj. 18-20°C, 1-3 veckor. 5g/1000pl.
Odling: 14-18°C. 8-12 cm.

Lucius
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Lúzula sylvática Juncaceae
Storfryle
2000 - 2400 frön/g. Europa (Sverige), Mindre Asien, Kaukasus
Sådd: Mars. 18-20°C, 2 veckor. 5000/1000pl.
Odling: 14-18°C. 10-15 cm. 13-15 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

4 frö/plugg

5890 Starmaker. Mer bredbladigt och ett mer glänsande
bladverk än Lucius. Mycket vackert och blir bara ca 15
cm i kruka. (60)

Fountain
attraktiv till snitt. (90)
Starmaker

Pennisétum americánum Poaceae
Negerhirs

Pánicum miliáceum ’Violaceum’ Poaceae
Hirs

116 frön/g. N Afrika
Sådd: Mars-april. 20-22°C, 1-2 veckor. 1250 frö/1000 pl.
Odling: 18-20°C. 11-15 cm. 13-18 veckor.
8 v.

250 frön/g. Kulturursprung i gamla världen
Sådd: Mars.-maj. 18-20°C, 3-4 veckor. 10g/1000pl.
Odling: 14-18°C. 11-15 cm.
5904. Svagt violettbruna, svagt hängande vippor. (120-130).

Pánicum virgátum Poaceae
Jungfruhirs
1250 frön/g. Nord-Centralamerika
Sådd: Mars.-maj. 18-20°C, 3-4 veckor.3 /1000pl.
Odling: 14-18°C. 11-15 cm.
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128 håls

3 frö/plugg

5907 Purple Baron. Mörkt purpurfärgat. Samma egenskaper
som det mycket populära ’Purple Majesty’, men blir något
lägre i höjd. (110).

Panicum miliaceum

5906 Fontaine. Blomvippan ger intryck av en fontän med små ax
i ändan. Ett vackert grönt bladverk som även gör plantan

125
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5908 Purple Majesty. ”Mörk, lång och vacker”, så skulle man
kort och konsist, kunna beskriva denna växt. Växten
påminner om en majsplanta i sitt utseende bortsett
från blomningen. Plantan är först helt grön och får inte
sin mörka färg för än efter ca 8 blad. Den riktigt mörkt
purpurröda färgen kommer först då plantan flyttas ut från
växthuset, utomhus i fullt solsken. Trivs bäst i soligt eller
halvskugga. Blommar med en lång kolv, som en hirskolv,
mörkt purpurfärgad med gult pollen. (120)
5909 Jester. Stort sett samma egenskaper som övriga sorter.
Har något bredare blad och är lägre. Färgen skiftar från
grön, bronsfärgad till purpur. (70-80)

Pennisétum setáceum Poaceae
Fjäderborstgräs
1000 frön/g. N och NÖ Afrika, SV Asien, Arabien
Sådd: mars-april. 20-22°C, 1-2 veckor. 4g/1000pl.
Odling: 18-20°C. 10-15 cm. 20-25 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

4 frö/plugg

5910 Rödvioletta långa smala ax. (70).

Pennisétum villósum Poaceae
Dunborstgräs

Pennisétum macroúrum Poaceae
Svansborstgräs
800 frön/g. Tropiska Afrika, Sydafrika, Yemen
Sådd: Febr.-maj. 20-22°C, 10-18 dagar. 6g/1000pl.
Odling: 18-20°C. 10-15 cm. 20-25 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

550 frön/g. NÖ Afrika, Arabien
Sådd: Febr.-maj. 20-22°C, 10-18 dagar. 6g/1000pl.
Odling: 18-20°C. 10-15 cm. 20-25 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

4 frö/plugg

5913. Korta, gröngula och yviga ax, svagt böjda. (60)

4 frö/plugg

5912 Tail Feathers. Ljust beige långa smala ax. (160).
NYHET

Setária púmila Poaceae
Grå kavelhirs
300 frön/g. tempererade Eurasien, N Afrika
Sådd: Mars-maj. 20-22°C, 1-2 veckor. 20g/1000pl.
Odling: 14-18°C. 11-15 cm.
5940 Upprättväxande smalt ax, gulgrönt till färgen. (100).

Stípa tenuíssima Poaceae
Svansfjädergräs
3000 frön/g. S USA, Mexico, Argentina
Sådd: Febr.-mars. 18-22°C, 1-2 veckor. 5000frö/1000pl.
Odling: 15-18°C. 10-15 cm. 14-19 veckor.
8 v.

ca 240

264 håls

4 frö/plugg

5955 Pony Tails. Silvergrönt långt svajande, sirligt ax. Högt och
sirligt växtsätt. (70).

Tail Feathers

Pennisetum setaceum

Pony Tail
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Köksväxtfröer för plant-uppdragning,
kruka och balkong

V

i saluför ett sortiment av köksväxtfrö speciellt
anpassat till uppdragning av plantor för försäljning till hobbyodlare. Vi har tagit hänsyn till
både vårt nordliga klimat och till trender som konsumenten efterfrågar. En frisk och robust sort är vanligtvis viktigare än en hög och koncentrerad skörd som
efterfrågas av yrkesodlare. Vi ser alltmer att valet av
N|NVYl[WHU EOLU LQÁXHUDW DY DQGUD NXOWXUHU RFK GHUDV
växtslag och utbud av grönsaker. Därför har vi breddat vårt sortiment utan att därför göra avkall på ovan
nämnda krav.
Även stora färdiga plantor i större krukor och amplar,
för både nytta och prydnad, blir allt vanligare, även har
ÀQQHUQLOlPSOLJDVRUWHU

Chillipeppar Cápsicum frutéscens
150frön/g
9002 Custo purple F1-hybrid. Bildar en rund fin planta ca 30
cm hög beroende på krukstorlek. Större kruka ger större
planta, upp till 50 cm i en 15 lit. kruka. Frukterna som
övergår från purpursvart till röda, blir ca 5 cm långa.
Skörden är riklig. Ca 29000 SHU.

Basket of Fire

Gurka

Cúcumis satívus L.

25-30 frön/g
9009 Cucura F1-hybrid. Mörkt gröna frukter ca 32 – 35 cm
långa. Starka plantor med medelhög mjöldaggsresistens.
En sort som är lämplig till odling i hobbyväxthus där temperaturen kan växla mycket mellan dag och natt.
9011 Deltastar F1-hybrid. Minigurka. En sort med medelhög
mjöldaggstolerans. Särskilt lämpad för odling i hobbyväxthus där temperaturen kan variera mycket mellan dag och
natt. Ger riklig skörd av 15 –18 cm långa slanggurkor.

Custo purple

9004 Basket of Fire. En kompakt vacker planta som över sållas
av små starka spetsiga frukter, som går från mörkt violetta
via gulvita till orange för att slutligen bli helt röda. Det
unika växtsättet gör sorten lämplig till både amplar och
krukor. Har en bra tålighet mot lite lägre temperaturer.
Frukterna kan både ätas färska och torkas. Ca 8000 SHU
9005 Apache F1-hybrid. En kompakt sort som är självtoppande
och därför blir buskig i växten utan åtgärd. Ger riklig
skörd av röda frukter under hela sommaren. Går utmärkt
att använda som krukväxt och ställa inomhus i ett ljust
fönster. Frukterna som är medelstarka, kan ätas färska
men går även att torka. Ca 80000 SHU.
9007 Cheyenne F1-hybrid. En sort som växtmässigt är som
Apache men med orange frukter. Dessa är något större
än på Apache. Ca 40000 SHU
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Jordgubbe Fragária x ananássa
2 000 frön/g
8 v.

260

264 håls

S

9019 Ruby Ann. En riktig blickfångare beroende på sin sensationella rubin röda blomfärg. Plantan är kompakt och frisk
som blommar rikligt och ger vackra fina och välsmakande
bär. Bären är mellanstora med en typisk för jordgubbar
konisk form.

Tidiga och kompakta sorter
9017 Loran F1-hybrid. Vitblommande. Kompakt växt med ett
friskt mörk grönt bladverk. Få eller inga revor, vilket gör
sorten utmärkt för tät odling i krukor. Utplanterad, kan få
revor bildas men den kompakta plantan består. Remonterande. Tidigblommande, men blommorna kommer i flor.
Stora koniska frukter med mörk röd färg och mörkt rött
fruktkött. Smaken är ganska nära Elan
9012 Tristan F1-hybrid. Blommar med mörkt rosa blommor.
Har ett kompakt växtsätt liknande sorten Loran. Lämpar
sig därför till odling och försäljning i kruka.

Elan

Loran

Roman

Ruby Ann
Tristan
9016 Elan F1-hybrid. Vitblommande. Kraftigväxande sort med
ett öppet växtsätt och stora blommor, vilket gör sorten
lämplig för amplar. Remonterande med god skörd hela
sommaren och hösten av koniska, lysande röda och
mycket välsmakande frukter beroende på ett högt socker
innehåll i frukterna. Sorten har 30-50% högre C- vitamin
innehåll än andra remonterande sorter.
9018 Roman F1-hybrid. Äppelblomrosa färgade blommor med
aromatiska, mörkt röda och medelstora lite avlånga koniska frukter. Med ett komapkt men kraftigt växtsätt, är
sorten även lämplig att använda till amplar. Mörkt grönt
bladverk med få revor. Remonterande.

Storblommiga sorter
9026 Montana F1-hybrid. Det senaste nytillskottet av de storblommiga sorterna, syskon till Toscana. Plantan blir av
medelstorlek och får extremt stora vita blommor. I försöken
har man upptäckt att Montana är en sort som drar till
sig humlor och bin mer än andra sorter. Frukterna blir av
medelstorlek och är koniska och har en friskt söt smak
9027 Gasana F1-hybrid. En rosa blommande sort med egenskaper som Toscana.
9018 Toscana F1-hybrid. En ny sort med extra stora blommor i
en djupt rosa, nästan röd färg. Medelstora, välsmakande
frukter. En vacker planta med en unik färg på blommorna
som pryder sin plats och som ger goda frukter hela
sommaren. Vad mer kan man önska sig? Sorten fick
utmärkelsen Fleurostar award 2011/2012.
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Vitkål Brássica olerácea ssp. capitáta v. capitáta
300-400 frön/g
9042 Premiere. En tidig sommarsort med väl slutna mellanstora huvud
9045 Marner Lagerweis. En höstsort som ger stora huvuden.

Gräslök Állium schoenóprasum
700-900 frön/g
8 v.

125

128 håls

flera frön/plugg

9048 Vanlig. Den vanliga smalbladiga typen.
9049 Grovbladig. Har grövre blad än den vanliga och håller sig
lättare upprätt, varför den passar bättre till kruka och boxar.

Montana

Melon Cúcumis mélo L.
40 frön/g
9046 Alvaro F1-hybrid. Cantaloup typ. Rund, tidig sort som är
lätt att se när den är skördemogen då den skiftar över
till gult och får en söt härlig doft. En sort som rönt stora
framgångar hos konsumenter i England där den även fått
bästa betyg av RHS. Smaken är mycket söt, saftig och
väldoftande med ett högt s.k. Brix tal på 12%. Lämpar
sig utmärkt för hobbymarknaden.

Gasana

Alvaro

Paprika Cápsicum ánnuum
150 frön/g
8 v.

Toscana

Blomkål Brássica olerácea ssp. botrytis v. botrytis
300-400 frön/g
9021 Neckarperle. En sort med rund form och små fina buketter. En sort lämplig för plantförsäljning.

Broccoli Brássica olerácea ssp. botrytis v. itálica
300-400 frön/g
9025 Calabrese. Välslutna buketter med många skott.
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ca 210

264 håls

9051 Theos F1-hybrid. Gulfruktig sort för växthus och skyddade
lägen utomhus. Stora frukter med tjockt fruktkött. Mörkt
gröna som vid mognad övergår i vacker skinande gul
färg. Behöver stöd eller uppbindning. Resistent mot TMV.
9052 Savio F1-hybrid. Rödfruktig sort för växthus och skyddade
lägen utomhus. Frukterna kan bli upptill 100x100 mm
och väga upp mot 200 gram styck. Mörkt gröna frukter
som vid mognad övergår till vackert mörkröd. Behöver
stöd eller uppbindning. Resistent mot TMV.
9054 Redskin F1-hybrid. En kompakt sort framtagen för odling
i kruka och balkong. Ger gröna frukter som senare går
över till rött.
9055 Thor F1-hybrid. En s.k. ”Snackpaprika” som ger röda
frukter på en hög kraftig planta. Frukterna upp mot 25
cm långa och med ca 6-7 mm tjocka väggar.
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Persilja Petroselinum crispum
700-900 frön/g
8 v.

125

128 håls

flera frön/plugg

9060 Slätbladig. Standard sort som blir ca 25-30 cm hög.
9062 Moss Curled 2. Kruspersilja. Upprätt- och kraftigväxande sort.

Smultron Fragária vesca
Ca 2 500 frön/g
8 v.

ca 350

360 håls

4 frö/plugg

9064 Yellow Wonder. En sort med gula frukter beroende på
avsaknande av det röda färgämnet. En sort med bra smak.
9065 Rügen. Ger relativt stora välsmakade frukter. Riklig skörd
från försommaren ända fram till hösten.

Squash Cucúrbita pépo
Ca 15 frön/g
9067 Ambassador F1-hybrid. Mörkt gröna frukter, med slät,
cylindrisk form och med bra invändig struktur. Buskformig
planta som ger tidig och stor skörd.

Tomat Lycopérsium ecculéntum
300-350 frön/g
8 v.

ca 210

264 håls

Standardsorter
Thor
9056 Hamik F1-hybrid. En min ”Snackpaprika” med orange
små frukter med en mycket fin och mild smak. Har nästan inga kärnor, vilket gör att denna sort är hur läcker
som helst att plocka från plantan för att äta rätt upp och
ner direkt i munnen. Frukterna blir ca 6-8 cm långa. NYHET

9070 Gemini F1-hybrid. Växthussort, men kan även planteras
på friland i skyddade lägen. Tidigare än Dansk Export, och
ger en riklig skörd av medelstora frukter med bra kvalitet.
Tål låga temperaturer på hösten vilket gjort att sorten har
utsetts som huvudsort i danska försök för hobbymarknaden. OBS! Sorten innehåller 6-10% självbefruktare som
ska sorteras ifrån vid planteringen. Dessa plantor har
ett annorlunda utseende och är lätta att urskilja. Skall
bindas upp och tjuvas.
9072 Moneymaker. Typ Dansk Export. En välbekant frilandssort.
Ger hög skörd av jämna frukter. Skall bindas upp och tjuvas
9074 Marmande. Bifftomat med flerrummiga frukter för friland.
9075 Golden Queen. En gulfruktig sort för växthus och friland,
skall bindas upp och tjuvas. Stora runda och välformade
frukter med god smak.
9076 Sub Artic Plenty. Busktomat med tidig och riklig skörd av
små till medelstora frukter. Härdigare än de flesta andra
sorter och passa därför utmärkt i vårt klimat.
9080 Roma. En medeltidig sort med päronformade frukter.
9091 Black Russian. En gammal sort med medelstora till stora
frukter med en rik och komplex smak. Frukterna är mörkt
mahogany-brunt färgade med en härlig sötma. Kan odlas
både i växthus och skyddade lägen på friland.

Cocktailsorter
9071 Luciebell F1-hybrid. En sort som ger röda frukter av mini
plommon typ med en vikt på ca 16-17 g. sorten ger ganska
tidig skörd och har ett kraftigt växtsätt.

Hamik

Purjolök Állium porrum
300-400 frön/g
9058 Swiss Giant. En sort för skörd både tidigt och sent.

Luciebell

Yellow Mini
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9078 Yellow Mini F1-hybrid. en högavkastande sort, som ger
söta, krispiga, gula frukter med en vikt på ca 15 g. Tolerant
mot sprickbildning. En av de absolut bästa gula sorterna
på marknaden smakmässigt.
9082 Yellow Pear. Gula dekorativa frukter med vacker päronform. Sorten skall tjuvas och bindas upp.
9084 Artisan Pink Tiger. En ny klass av småfruktig plommon
tomat. En intressant sort i sortimentet för sin attraktiva
färg och med god smak. Frukterna blir ca 4-5 cm långa,
väger ca 18-20 g. och är vackert ljust röda med guldgula
strimmor. En sort som ska bindas upp och tjuvas.

9088 Romello F1-hybrid. Är en busktyp som inte ska ”tjuvas”
för odling i större krukor och amplar. Speciellt förädlad
för detta ändamål. Frukterna är av miniplommon typ med
högt s.k. Brix tal, 10-12%. Mycket goda tomater som 2014
blev en av våra egna favoriter.
9090 Totem F1-hybrid. En låg kompakt sort för odling i kruka
och på balkonger. Behöver normalt ej något stöd mer än
vid riklig fruktsättning. Behöver ej tjuvas. Två-tre rummiga
frukter. Sorten ger en kompakt mörkgrön planta vid odling
i 9 cm kruka för tidig försäljning.
Tumbling Tom. En ny sort avsedd för odling i bl.a. amplar.
Mycket riklig skörd med små körsbärstomater.
9094 Tumbling Tom yellow. Gulfruktig.
9096 Tumbling Tom red. Rödfruktig.
9097 Terenzo F1-hybrid. En högavkastande körsbärstomat sort.
En ganska kompaktväxande och hängande planta för t.ex.
amplar eller krukor. Denna lättodlade och buskiga sort
med litet skötselbehov ger frukter ca 3 cm stora med en
vikt på ca 20g och spricker inte så lätt. En god och söt
tomat med ett sockerinnehåll på ca 6 % ett så kallat Brix
tal. Sorten vann All American Selection 2011.

Äggplanta Solánum melongéna L.
200-250 frön/g
8 v.

9085 Gardner´s Delight. Cocktailtomat. Denna klassiska sort
har ganska stora frukter med mycket god smak. En mycket
omtyck sort av amatörer under många år. Riklig avkastning.
9087 Supersweet 100 F1-hybrid. Körsbärstomat för hobbyodlare med en mycket aromatisk smak. Växer snabbt i
småplantstadiet och ger en kompakt planta som passa
för hobbyodlare.
9089 Orange Paruche F1-hybrid. En extra tidig sort som ger
runda orange med en hög halt av både socker och vitaminer. En fruktvikt på ca 15 g. en sort att rekommendera
för sin smak och arom.

Black Cherry

9093 Black Cherry. En körsbärstomat med mörkt mahogany
färgade frukter. Har ett mörkt rött fruktkött med en söt
smak. Mognar tidigt och ger en riklig skörd under hela
sommaren. Passar både i växthus och skyddade lägen
på friland.

Kruk- och ampelsorter
9077 Tumbler F1-hybrid. En sort som har revolutionerat odlingen
av tomater i amplar och urnor. Behöver ej tjuvas eller
bindas upp. Om man vill går det utmärkt att låta sorten
växa upprätt längs ett stöd. Är mycket rikgivande och tidig.
Ger mängder med små söta, goda frukter.
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264 håls

9098 Morella. Relativt tidig sort med frukter på ca. 20 cm.
Mörkt violett, nästan svart ytterfärg. Köttet är helt vitt.
9100 Jack Pot. Mini Aubergine. Ca 55 cm höga plantor för
odling i kruka i växthus eller friland i skyddade lägen.
Snabb etablering och friskt växtsätt utan taggar. Mörkt
purpur färgade frukter med en vikt på ca 80g. Ganska
tidig skörd.

Artisan Pink Tiger

Orange Paruche

ca 210

Kryddväxter
Vi för även frö till ett flertal av de vanligaste kryddväxterna. I
vår prislista finner ni det utförliga sortimentet.
9205 Anis Pimpinella anisum.

Basilka Ocimum basilicum
9210 Globette. Dvärgbasilika
9211 Gecofure. En mer kompakt Genovese typ. Mycket jämn
för krukodling.
9212 Genovese. Mycket produktiv med den riktigt intensiva
och starka aromen. Pestosort nr. 1!
9214 Siam Queen. Thaibasilika. Storbladig sort med sen blomning. Kräver varm odling.
9215 Red Rubin Impr. Förbättrad Red Rubin. Bästa sorten för
yrkesodling.
9217 Mrs Burns. Citronbasilika.
9020 Citronmeliss. Melissa officinalis
Dill Anethum graveolens.
9030 Compatto. Kompakt sort med mörkt bladverk för krukodling.
9032 Dukat. Bra sort för odling av bladdill.
9225 Rysk Dragon. Artemisia dracunculus
9230 Isop. Hyssopus officinali. Blåblommande standardsort.
9235 Koriander. Coriandrum sativum
9245 Kummin. Carum carvi
9260 Libstika Levisticum officinalis
9262 Malört. Artemisia absinthium
9265 Mejram. Origanum majorana
9267 Oregano. Origanum vulgare
9272 Rosmarin Rosy. Rosmarinus officinalis. En sort med bra
grobarhet
9275 Salvia. Salvia officinalis
9280 Timjan. Thymus vulgaris
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Kompletterande sortiment
av sticklingar
Begonia elatior
8102 Solenia
8104 Solenia
8105 Solenia
8106 Solenia
8108 Solenia
8109 Solenia
8110 Solenia

light pink
dark pink
salmon coral
orange
red orange
red impr.
velvet red

Canna x generalis
8119 Cannova
8120 Cannova
8121 Cannova
8123 Cannova
8124 Cannova
8127 Cannova

lemon
yellow
rose
orange shades
red shades
scarlet bronze

Solenia Dark Pink

Solenia Light Pink

Cannova orange shades

Solenia Salmon Coral

Solenia Orange

Cannova Rose

Solenia Red Orange

Cannova lemon

Cannova yellow

Cannova red shades

Cannova scarlet bronze

Solenia Red
Solenia Velvet Red
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Fuchsia x hybrida
Kolumn:
A blomstorlek
B tidighet
C Växtsätt
D

1 = små
2 = medel
1 = tidig
2 = medeltidig
1 = kompakt 2 = medel
Tål att placeras i soligt läge

3 = stor
3 = sen
3 = starkväxande

4 = extra stor

Upprättväxande sorter
6325 Jollies Narbonne
6312 Jollies Macon
6337 Jollies Orleans NYHET
6317 Jollies Menton
6314 Jollies Force Tarbes

A
2
1
1
1
1

B
1
2
1
1
2

Jollies Macon

Jollies Menton

Jollies Narbonne

Jollies Force Tarbes

Jollies Nantes
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C
2
2
2
1
2

A
1
1
1
2
1

D

x

6311 Jollies Nancy
6324 Beacon
6321 Jollies Nantes
6323 Jollies Force Nanterre
6316 Jollies Force Calais

B
1
2
1
2
2

Jollies Nancy

Jollies Lyon

Beacon

Jollies Force Nanterre

Jollies Force Calais

C
2
2
1
3
3

D
x
x
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A

B

C

1
1
2
2

2
2
1
1

2
1
1
2

3
1
1
2
3

1
1
1
1
1

2
1
2
2
2

3
4
3

2
2
2

2
2
3

D

Halvhängande
6358 Jollies trailing Metz
6327 Jollies trailing Valence
6335 Ringwood Market
6329 Jollies trailing Bizet NYHET

Hängande
6344 Jollies trailing Toulon
6339 Alwin
6331 La Campanella
6332 Marinka
6343 Jollies trailing Colmar

x
x
x

La Campanella

Storblommiga hängande
6330 Jollies La Grande Avignon
6334 Jollies La Grande Picardie
6333 Jollies La Grande Lorraine

Marinka

Ringwood Market

Jollies trailing Bizet

Jollies La Grande Picardie

Jollies La Grande Avignon
Trailing Metz

Jollies Valence

Fuchsia fulgens
6347 Koralle
Koralle

Jollies Trailing Toulon

Alwin

Jollies Trailing Colmar

Jollies La Grande Lorraine
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Pelargonium x hortorum

Thunbergia alata

6061 Prins Nikolai
6062 Dronning Ingrid

6525 White
6532 Lemon star
6533 Dark Apricot
6534 Sunny Susy New orange
6537 Sunny Susy Brownie

Rosenknoppsblommande
6063 Kronprinsessan Mary
6064 Appelblossom
6066 Rose Bud
6060 Dronning Margarete

NYHET

Tulpanblommande
6067 Emma
6065 Red Pandora

Prins Nicolai

Thunbergia Dark Apricot

Thunbergia Lemon Star

Sunny Susy Brownie

Dronning Ingrid

Kronprinsessan Mary

Appleblossom

RoseBud

Dronning Margrethe

Emma

Red Pandora
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Thunbergia White

Thunbergia Sunny Susy new orange

