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marktäckare

Vetenskapligt Namn
ACHILLEA filipendulina ´Coronation Gold´
ACONITUM carmichaelii ´Arendsii´
AGASTACHE rugosa ´Blue Fortune´
ALCHEMILLA mollis
s
ALLIUM aflatunense
ANAPHALIS triplinervis
ANEMONE tomentosa tex ´Robustissima´
s
ARUNCUS aethusifolius
s
ARUNCUS dioicus
s
ASARUM europeum
s
ASTER pyreneus 'Lutetia'
s
ASTILBE x arendsii, många sorter
s
ASTILBE chinensis ´Pumila´
(s)
ASTILBE chin. t ex den höga sorten Purpurlanze
s
BERGENIA cordifolia
s
BRUNNERA macrophylla
s
CALAMAGROSTIS acutiflora ´Karl Foerster´
CHELONE obliqua
CIMICIFUGA racemosa, rubifolia, simplex m.fl.
s
DICENTRA formosa
s
DICENTRA spectabilis (egentl. Lamprocapnos)
s
DRYOPTERIS filix-mas och andra större ormbunkar
s
ECHINACEA purpurea
ECHINOPS ritro ´Veitch´s Blue´
EPIMEDIUM rubrum, och andra arter
s
EUPATORIUM maculatum ´Atropurpureum´ m.fl.
EUPHORBIA polychroma
GERANIUM ´Patricia´
GERANIUM endressii/ x oxonianum
GERANIUM 'Rozanne' (= kopian 'Jolly Bee')
GERANIUM macrorrhizum
s
GERANIUM renardii ´Philippe Vapelle´
GERANIUM sanguineum
GERANIUM x cantabrigiense
(s)
GERANIUM x magnificum
s

för kraftiga
perennrabatter

Svenskt Namn
PRAKTRÖLLIKA
OKTOBERSTORMHATT
ANISÖRT
JÄTTEDAGGKÅPA
KIRGISLÖK
ULLETERNELL
HÖSTANEMON
KOREANSK PLYMSPIRAEA
PLYMSPIREA
HASSELÖRT
PYRENÉASTER
ASTILBE
DVÄRGASTILBE
ASTILBE
HJÄRTBERGENIA
KAUKASISK FÖRGÄTMIGEJ
TUVRÖR (gräs)
SKÖLDPADDSÖRT
SILVERAX
(egentl. Actaea)
FÄNRIKSHJÄRTA
LÖJTNANTHJÄRTA
TRÄJON mfl
RÖD RUDBECKIA (SOLHATT)
BOLLTISTEL
RÖD SOCKBLOMMA
ROSENFLOCKEL
GULLTÖREL
TRÄDGÅRDSNÄVA
SPANSKNÄVA/KRONNÄVA
TRÄDGÅRDSNÄVA
FLOCKNÄVA
NÄTNÄVA
BLODNÄVA
LITEN FLOCKNÄVA
KUNGSNÄVA

skuggtålig

BRA PERENNER
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Mona Holmberg, 0733 - 922454
Kommentar
Sorten ''Parker' högre men självsår sig.
Blommar sent på hösten.
Denna sort steril, fröar ej. Sorten 'Alba' frösår sig.
En av de bästa kantväxterna/marktäckarna. I lite större samanhang.
Köps som planta (vår) eller lök (höst). Sår sig, välj hellre tex 'Globemaster'!!!
Obs! Pärleternell (A. margaritacea) sprider sig mycket mer.
tomentosa-sorterna härdigast
Låg trevlig kantväxt med höstfärg.
Hög
Växer långsamt ihop. Städsegrön.
Även som uppstickare i ljusa woodland
Även som uppstickare i ljusa woodland. Många olika sorter.
Låg täckande.
Även som uppstickare i ljusa woodland.
Städsegrön, stora blad. Sorten 'Vinterglöd' röd på höst/vinter.
Prova även bladformer, tex silverbrokiga 'Jack Frost'
Grönskar tidigt, vippa från mitten av sommaren.
Tycker om fukt, men ok i normal jord.
Tidig, mellan resp. sent blommande. Även uppstickare i woodland
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Vissnar ner under sensommaren. Plantera annat fint stort framför.
Som uppstickare i woodland. Varning för strutbräken! Den sprider sig!
Rosa och vita sorter bäst. De nya gula, orange och tomatröda sämre.
Vill ha mycket sol.
Växer långsamt i början.
Mycket hög (2 m). Men finns också lägre sorter tex 'Baby Joe' (1,3 m)
Mycket tidig.
50-60 cm blommande cerise moln
Blommar hela sommaren. Vissa sorter frösår sig.
Ganska ny, blommar länge, sommar till höst.
En av de bästa kantväxterna/marktäckarna. I lite större sammanhang.
Denna sort violett blommor. Bladen grågröna.
Tycker om sol och dränage.
En av de bästa kantväxterna/marktäckarna.
Äts ibland av larver.

ROSENSLÖJA
SOLBRUD
HÖSTSOLROS
DAGÖGA
DAGLILJA
ALUNROT
FUNKIA
DAGGFUNKIA
STRANDIRIS
TRÄDGÅRDSIRIS
ROSENPLISTER
LAVENDEL
ROSENSTAV
GULLSTAV, KLIPPSTÅNDS
STORFRYLE
FACKELBLOMSTER
MISKANTUS (gräs)
JÄTTETÅTEL, (gräs)
BLÅTÅTEL, (gräs)
TEMYNTA
KANTNEPETA
KANTNEPETA
ORMÖGA
SKUGG-GRÖNA
LUKTPION (även BONDPION)
HÖSTFLOX, även prickflox/knutflox
MOSSFLOX
SMALBLADIG LUNGÖRT
STRÅLRUDBECKIA
STÄPPSALVIA
KÄRLEKSÖRT (egentl. Hylotelephium )
HÖSTGULLRIS
LAMMÖRON
PRAKTBETONIKA
SKUGGVIOLRUTA
BACKTIMJAN
GULLGRÖNA
KRANSVERONIKA

GYPSOPHILA repens ´Rosenschleir´
HELENIUM i sorter
HELIANTHUS hybrid ´Lemon Queen´ mfl
HELIOPSIS scabra tex ´Goldgefieder´
HEMEROCALLIS
HEUCHERA micrantha
s
HOSTA (Sorten 'Fracee' bra. Vita bladkanter.)
s
HOSTA sieboldiana tex ´Frances Williams´
s
IRIS sibirica
IRIS x germanica
LAMIUM maculatum
s
LAVENDULA angustifolia
LIATRIS spicata
LIGULARIA stenocephala ´The Rocket´ m.fl.
LUZULA sylvatica
s
LYTHRUM salicaria (grövre) och virgatum (gracilare)
MISCANTHUS sinensis tex ´Malepartus´/'Flamingo'
MOLINIA arundinacea 'Transparent' o 'Windspiel' s
MOLINIA caerulea tex ´Moorhexe´ o 'Variegata'
s
MONARDA ´Blaustrumpf´
NEPETA 'Walkers Low', 'Six Hills Giant
Nepeta 'Superba Buhl'
OMPHALODES verna
s
PACHYSANDRA terminalis
s
PAEONIA lactiflora (även officinalis)
PHLOX paniculata (maculata/carolina)
PHLOX subulata tex ´Emerald Cushion Blue´
PULMONARIA angustifolia 'Azurea', Blue Ensign'
s
RUDBECKIA fulgida sullivantii ´Goldsturm´
SALVIA nemorosa
SEDUM telephium ´Herbstfreude´, 'Matrona' m fl.
SOLIDAGO
STACHYS byzantina
STACHYS macrantha ´Superba´
THALICTRUM rochebrunianum
s
THYMUS serpyllum
WALDSTEINIA ternata
s
VERONICASTRUM virginicum
(s)
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Bästa brudslöjan. Vill ha sol.
Obs! Finns tidiga och sena sorter!
Sprider sig mindre än de flesta andra sorter (något utlöpande rötter)
Halvfyllda blommor, finns även enkla sorter
Grönskar tidigt. Även som uppstickare i ljusa woodland.
Ibland långlivade, men oftast kortlivade. Använd med måtta!
M Undvik de allra minsta. Tänk på att höjdangivelse kan vara blomhöjd.
M Bra grov sort med stora blad. Sorten 'Elegans' också bra.
Tål fuktig jord. Även som uppstickare i ljusa woodland.
Tycker om sol och dränage. Knölarna ska synas ovan jord vid plantering!
m Växer till mycket snabbt.
Inte så härdig. Tycker om sol och dränage. Bäst vid södervägg.
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Trädgårdssnäckorna äter inte på denna. Gillar fukt!
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L. virgatum sorter: 'Swirl', 'Dropmore Purple'
Bra härdig hög sort, upprätt växtsätt, brunrosa vippor/halvhög, rosa vippor
Höga sorter, gracil resp. upprätt
Låga sorter, upprätta strån, gröna resp. vitbrokiga blad
Frisk, lila sort. Monarda vill ha försommarfukt.
Höga sorter ca 40-60cm. Härdiga bra sorter. Låg sort se nederst!
Låg sort ca 25-35cm. Passar som kant. Vill ha sol.
Låg, ca 15-20 cm, men ändå bra marktäckare.
Vintergrön. Kräver lågt pH.
Även som uppstickare i ljusa woodland.
Vill ha försommarfukt. Finns även nya lägre Flamesorter av P. paniculata.
Används bäst i soliga upphöjda rabatter/murar
Även bredbladig lungört (P. saccharata och officinalis )
Intensivt gul med mörkt öga.
Vill ha sol. De flesta sorter upprätta, men tex 'Blauhugel' mer vällande.
Mest robusta sorterna. Lite lägre är tex sorterna 'Brilliant' och 'Carl'
Sorten 'Citrionella' är mer citrongul.
Sorten 'Silver Carpet' är helt låg och blommar inte. Soligt läge.

Hög, upprätt. Även som uppstickare i ljusa woodland
(m) Mycket låg, 5cm. Används bäst i soliga upphöjda rabatter/murar.
M 5-10 cm hög, ändå bra marktäckare.
Hög, ca 1,2-1,8 m.

