
Busk- och parkrosor: Rosa nrajalis 'Torne

dal'. R. niticla'Defenderr' (hf), R. penclulina
(hf), R. focticla'Persiar-ra', R.. pimpinellifolia
'Poppius', R. pim. flora plora'Finlancls vita
ros', R. ruBosa'Hans.r' ihf),'Agnes','F.J.
Crootcnclorst' (lrfl ,' Bel le Poitevi ner','Marti n

Frobisher','Schneezwerg', R. g.r I I ica'Sp lerr-r-

derrs', 'Officinalis', R. alba 'Hurclal', 'Mai
clens Blush','Maxinra','Suilveolens', R.

'Comtc cic Chanrborcl'(r), R. 'Jacclr-res Carti-
er'(r), R. 'Louise Ociier'ir), R. 'Therese tSug-

net'(r).
r=renronterancle dvs blonrnr.rr cn anc.Jr;i

onrg,rnq eller ltur ur ll rlr r1qq11i11gpl1

hf-anvä nclbar sonr friväxande hiicl<

Fruktträd
Äpple: Flera gamla sorter är härcJig,a i r-rorr,

nämligen Antonovk.r (mat;ipplet, Charla
nrovskv (nratäpple), C,vllenl<rol<s Astrakalr,
Cyllne l(itilil<a, Huvitus, C)ranie, P J 13crgius
(röcl Säl'staholnr), Risätcr, S.rriola, Snövit,
Stenbock, Stor klar Astr.rl<an, Säfstaholnr,
Särsr), Tr;rnsparente Blanche, \'Vealth),. Nir-
gra nvaste sorter är Mantct, Silva, Rescue
oclr Riidluvan.

Att oclla päron och plommon är lite av err

chilnsning, rnen det kan vara rolig,t att försö
ka. De kan ocll.rs upp till zon,1 och i gocla lä-
qr'n i zrrn 5. Sp.rljerr q,irrta m, rl ('n v,lrm
Vägg.

Pärorrsorter: Au gustipäron, Esperens Hcr-
rc, Cråpäron, Cötebnrgs Diamant, Hovsta,
Lybecl<er Bergamott.

Plommonsorter: Allm;int Cr-rlplornmon,
Czar, Expcrimentalfältets sviskon, Mad.lme
(busl<typr p:i egen rot), Tunaplommon. All
nriint röclplommon är cn ny sort i Sveriger
som är vilrcl att prova.

Körsbär: H:irc1igast iir surkörsbär. Excmpcl
pir sådana iir Brunkörsbiir, Fanal, Ostheinrer,
Sl<r-rggnrorell, Stora Klarbiir. Kirsa och Pernil
la .ir [vii nyhctcr av lrusl<tvyr sonr Jr ocll.rcler på
egcn rot.

1-änl< på att cler flesta äpplcn ocl'r p;iron l<rä

ver poll.incring fr;in andra äPPel oclr päron-
sorterl Aven många pryclnadsäpplern fr-rr-rge-

rar l)ra som pollenlänrrare. Vissa sorter ;rv
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plornnron oclr l<iirsbiir (Brunl<örsbär och
Ostheinrer) bchrjvcr också korspollineras
;ivr:rr om rrårrga iir sjiilvfertila.

Bär
Svarta vinbär: Hedcla, Hildur, Mclalahti, f'cr

l;lr, Risarp, Storl<las, C)jeb,vn sanrt lol<alsor-
terna Jiinkisjärvi, Korpi kyl.i, N i l<kala.

Röda vinbär: Rubina, Riicla Holliinclska
Vita vinbär: Cullan, Vita Långklasiga
Krusbär: Hirrnonmäl<i gul, Hinnorrnr.iki

röcl, Scania. En nyarer nrji)ldaggsresistent
sort är lnvic.ta n'rg'r vi vct iinnr-r för lite om
cless h.irclighet.

Hallon: H.,rida, Maria, Muskoka, Ottarv;r,
Prerussen, Älanclsbro Asker oc-lr det gu la hal-
Ionet Colclen Queern.

Jordgubbar: (i ordning fr:in ticligare till
sena) Sara (slnr-rlgubbe), Honeoye, Lin.r, Ta-
rne li.r, l(orona, Abundanc.e, Bor-lrty. Dani;t
ocl.r Dulcita är i senaslc l.rget r-nar-r l<an ge bra
på liitta, varnra jord;lr.

Allåkerbär: Anna, Beata, Lincla, Sofia.
Minst två sorter måstc planteras för att man
ska få biir.

Fråga alltid efter svenskodladc och norr-
lanclsanpassade v;ixterr i plantsl<olan. Plan
tor av sarrnra växtsl;lg l<an ha betydligt olika
härdighet beroende på var urspn-rngspI;rntan
hiirstammar ifrån. I hancjcln finr-rs nunrera ett
sortinrcnt med v.ixter som h;rr Norrlandsur-
spru ng.

E planta är också ett l<valitetsmärke som
lrorgar för sundhet, sortäl<thei och hiirc.lighet.

Allåkcrbiir
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Nr 17 . Yåxter för hårt klimat

Klimatet såtter gränser för vilka växter och sorter som går att odla i
olika delar av vårt land. Ju längre norrut man kommer desto kartare
är växtperiaden och desto strängare dr vintrarna. Men man ska kom-
ma ihåg att inom alla klirnatzoner förekommer stora lakala skillnader.
Cynnsamma lägen finns eller kan skapas även inom kallare områden.

För ettåriga växter är clet värtperioden son'r

begränsar vacl rnan kan oc.ll;r. Urvalct av bus-
l.,rr. lr,irl o, lr P,'r,,rrrrt.r lregr,irt',rr nter,rr r in
terhä rcligh e te n.

Läs mer onr ocllingsförutsättnir-rgilr i Lätt
orl ocllirrg numnrer 16.

F1är foljcr nirgra förslag på lämpliga växter
och sorter för odling i norr.

Grönsal<er: En cJel av grilnsal<erna måste
fiirkultivcras, d v s sås inomhus och sedan
planteras ut, nredan anclra kan sås direkt på
lrilancl. Tänk på att ju hårc1;rre klinratet blir
clcsto flerr vi,ixtslag l<riiver förkultivcring in-
omhus eller i värthus.

Behöver oftast förkultiveras: broccoli,
blonr-, [rryssel-, grönkå1, savoj , spcts-, vit-
l<å1, frilandsgurka, fänkå1, isbergssallat (l<ar.r

direktsås), nrajs, pak choy,, purjolök, rotper-
silj.r, sallaclsl<å1, selleri (blacl , rot-), scluash.

Kan vanligen direktsås: btinor, dill, fri
Ianclsgurka (undcr duk), gr:islöl<, kålrabbi,
kålrot, lrik (sättlr)l<), majrov:r, rnangold, r'no-
rirtter, palsternacl<a, persilja, plock- och hr-r-

vuclsallat, rädisa, rättika, rr)dbcta, spenat,
svartrot, ärler.

lviixthr-rs l<.in nran oclla ar-rberginc, gr-rrl<a,

melon, tonrat, p:rl)rik.r oc.h pr-rmpa. Nled
brysselkål och rnajs kan clct r,.rra p:i gränsen
till .rtt dc hinncr växa l<l;rrt under silsongcn.
Välj tidig.r sorter. Täck rrecl fiberduk så l;'inge

Iert: F.va Wiren, Solveig Sidbl;tcl
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som möjligt. Svartroten bör stå kvar i lalrdet
uncler vinterrn för att sl<ördas säsonger-r efter
såclc.l. Ar-rnars hinner den inte bli särsl<ilt stor.

Potatis
Dc flcsta sorterna går bra att odla. Det man
k.rn lr,r prolrlenr m,'d,ir lro>lnJller.enl p.'r

våren och tidigt på l'rcjsten. Då är clet bra ait
ha 1äcl<rnaterialtill hands, t ex fiberdul< eller
säcl<viiv. Låt cJen sena pot.ttisen stå kvar i jnr-
den så länge som det går cl v s tills frosten
l<onrmer. Några exempel på sorter är:

Tidiga: Maria, M.rris Bard, Minerva, Silla,
Ukama.

Sena: Bellona, Crata, Herta, Miltilda, Pro
vita, Redbacl, Rockct.

Ettår i ga v äxte r (an n u e I I e r)
En clel av de erttårig;l lllommorna måster frjr-
kultivcras fiir att hirrna nå full utvccl<ling,
"utplar-rteringsv;ixter". Andra l<an s:is clirekl
på viixtplatsen, "som nrarblommor".

Några exerlnpcl på ett:iriga blommor sot'r'r

behijvcr förkultiveras är: astel blonrsterto-
bak, blomsterböna, dahIia, c.krroteabIornma,
flitiga lisa, gulkragc, indianl<rasse, jätteeter-
nell, klockranl<a, lejongap, levcrbalsanr, lo-
berlia, lul<t.irt, Iövkoja, nejlika, pclargon, petr-r

nia, piifågelsblomslcl rävsvans, salvia, son'r

nr a rf I ox, tagLrtes, träd g:i rclsverbe n.r, z i lr n i it.
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Exempel på ettåriga blommor som kan
sås direkt på växtplatsen: atlasblomma,
blomsterlin, blåklint, dvärgkrage, fjärils-
blomster, gossen i det gröna, jungfrun i det
gröna, mattram, praktmalva, prins Custafs
ögu, reseda, riddarsporre, ringblomma,
roseneternell, rosenskära, sideneternell,
sol ros, sommarslöja, sömntuta.

Perenner
Många perenner kan odlas över hela landet
och kräver inga speciella åtgärder för att
övervintra väI. Exempel på dessa perenner
är: akleja, allåkerbär, alpmartorn, alpsock-
blomma, bergormrot, blodnäva, blågull,
bondpion, borstnejlika, brandlilja, brud-
bröd, gu I fetknopp, gu I I ris, gu I lstav, gu I lviva,
gulplister, hybridfjällsippa, klippstånds,
krollilja, lammöron, nysört, plymspirea,
praktbetonika, praktlysing, riddarsporre, röd
sockblomma, rölleka, sibirisk vallmo, smör-
boll, stor blåklocka, stormhatt, strandiris,
svärdsl i lja, tovsippa, träjon, violviva, vårkra-
ge, ålandsrot, älgört.

En del perenner kan odlas över hela landet,
men för att övervintra väl kräver de slcyddad
och dränerad växtplats. Exempel är: aklejru-
ta, amerikansk älgört, astilbe, backnejlika,
backsippa, backtimjan, bergklint, blåsippa,
citronti mjan, di I lpion, fjäl lbrud, fjäl lgl im, for
blad, funkia (många), fänrikshjärta, gul nun-
neört, hjärtbergenia, hässleklocka, höstflox,
jättekungsljus, jätteprästkrage, kaukasiskt fet-
blad, lungört, löjtnantshjärta, mandelblom-
ma, praktbinka, praktnäva, praktrölleka, ro-
senkrage, rudbeckia, rödblära, silverarv,
skuggbräcka, sommarviva, taklök, trädgårds-
iris, ungersk blåsippa, violruta, våradonis.

Ytterligare en grupp är de perenner som
kan odlas i stora delar av landet och som för
god övervintring och utveckling kräver en
skyddad och väldränerad växtplats. Till
dessa hör bland annat: alunrot, aubretia,
barrbräcka, bollviva, fagertrav, fransgen-
tiana, gullstake, höstglim, kantnepeta, moss-
flox, penningblad, prickflox, rosenbräcka,
silverax, solbrud, vinteriberis, åbrodd.

Vedartade växter
De vedartade växter (prydnadsbuskar, träd,
frukt, bär) som rekommenderas här är såda-
na som anses härdiga i minst zon 5. Zonan-

givelse har inte medtagits pga att den många
gånger är ett alltför grovt mått på härdighet.
En växts chanser att överleva avgörs i många
fall mer av växtens ursprung och i vilket läge
den är planterad.

Prydnadsbuskar
hf=friväxande häck
hk=klippt häck
*-höstvärde (bladverk, fru kter)

Vårblommande maj-juni
am. hagtorn, Crataegus intricata, hk
aronia: slän-, Aronia prunifolia, hf, hk, *

svart, Ä. melanocarpa, hf , fk, * (ätbar)

benved, Euonymus europaeus, *

blätry, Lonicera coerulea, hf, hk *

bu kettapel, M al u s sargenti i*
druvfläder, Sam bu cu s racemosa

gulbladig, S.r.'Sutherland Cold'
forsythia (balkan-), Forsythia europaea
ginst: gull-, Cytisus purgans

rosen-/ c. pupureus
grönvide, Sal ix phy I icifoli a' B räkkuv i d i r'
gullrips, Ribes aureum, h{, *

havtorn, H i ppoph ae rham n noides
häckbereris, Berberis thunbergii, hf
häggmispel, Amelanchier spicata, hf, hk, *

bär-, A. al n ifol i a' Alvd al'
l<ornell: blod-, Cornus alba'Kesselringi'

gu I l-, C. stolonifera' Flaviramea'
lyckobladsbu ske, Caragana frutex
måbär, Ribes alpinum, hk
rhododendron: dvärg-, R.'Scarlet Wonder'

park-, R. catawbiense'C randiflora'
vårazalea, R. canadense

rosen kvitten, Chaenomeles j apon ica
rosentry, Lonicera tatarica rosea gr. fl.
sandkörs, Prunus pumila'Depressa'
sibirisk ärtbuske, Caragana arborescens, hk
skärmtry, Lonicera involucrata' Lycksele'
'Malmberget'*
spirea: björk-, Spirea betulifolia'Thor'

girland-, S. nipponica'Halvards Silver'
norsk brud-, S. x cinerea'Crefsheim'
bukett-, S. media

spärrtry, Lonicera morrowii 'Nor'
syren: bond-, Syringa vulgaris, hf , hk

Iudd-, 5. tomentella'Elinor'
preston-, S. prestoniae' Royalthy'
ull-, S. villosa

libast, Daph ne mezeri u m

Sommarblommande, juni-juli
häckoxbä1 Cotoneaster lucidus, hf, hk *

olvon: dvärg-, Viburnum opulus 'Nanum'
park-, V lantana, *

skogs-, V. opulus, * 'Strömsund'
rosenhallon, Rubus odoratus
rönnspirea, Sorbaria sorbifolia' Pia'
schersm i n: doft-, P hi I adel ph u s coron ari us

gordon-, var. gordon i an u s'Waterton'
smällspirea, Physocarpus opulifolius, *

syren: häng-, Syringa reflexa
I i guster-, S. reti c u I ata
ungersk, S. josikaea'Oden'

Höstblommande augusti-september
smällspirea, Physocarpus opulifolius *

snöbollsbuske, Viburnum o. roseum'Ström-
sund'
spirea: klase-, Splrea x billiardii

praktspirea, S. japonica'Odensala,'Norr-
botten'

syrenhortensia, Hydrangea paniculata
'Crandiflora'

Blommar hela sommaren
liten praktspirea, Spirea japoncia 'Little Prin-
cess'
snöbär, Symphoricarpus albus ssp laevigatus
Arvto
ölandstok, P. fruti cos a,' F ri d hemi i', hf
ölandstok, P. fruticosa 'Coldfinger', hf
ölandstok, P. fruticosa 'Coldteppich', hf

Mindre prydnadsträd
Det finns flera användbara, härdiga mindre
prydnadsträd. Av Caragana kan man välja
hängkaragan (Caragana arborescens' Pen-
dula') eller fjäderkaragan (C. arb. 'Lorber-
gli'). lnom släktet Malus finns många fina
prydnadsaplar (paradisäpplen): bukettapel
(Malus sargentii), bärapel, (M. baccaa),ro-
senapel, (M. floibunda) 'Hopa', dessutom
M. x 'lnga-Lill', M. x'John Downie', och M. x
'Royalthy'. Häggfinns numeraockså i många
varianter: gulbarkig hägg (Prunus maackii),
blodhägg ( P. padus'Colorata' ) och virginia-
hägg (P. virginiana) är några exempel. Rund
knäckepil (Salix fragilis 'Bullata') är en liten
pil med rund krona. Amerikansk rönn (5or-
bus decora) , pärlhagtorn (Crataegus mor-
denensis) Tbba'och ungersk syren (Syringa
josikaea)är ytterligare exempel på lämpliga
mindre prydnadsträd.

KIätterväxter
Av klematis kan man förslagsvis välja alpkle-
matis (C/ematis alpina), violklematis (C. du-
randi), gullklematis (C. tangutica), skogskle-
matis (C. vitalba)eller italiensk klematis (C.

viticella).
lnom kaprifolsläktet finns eldkaprifol (Lo-

nicera x brownii'Dropmore Scarlet'), åkta
kaprifol (1. caprifolium), vildkaprifol (1. peri-
clymenum) och tellmannskaprifol (1. x tell-
manniana)som kan vara odlingsvärda. And-
ra exempel på klätterväxter är pipranka (Arr-
stolochia durior), humle (Hum ulus lupulus),
vildvin (Parthenocissus vitacea) och klätter-
vildvin ( P. quinquefolia' Engelmannii').

Rosor
Klaseblommiga (polyantha och floribunda):
'Bonica','Erna Crootendorst','Europeana',
'Frau Astrid Späth','Joseph Cuy','Lichterloh',
' Rödhätte','Sch neewitchen' (' Peter Lamberts'
från 1901, dvs den gamla), 'The Fairy',.

Storblommiga:'Aloha','Cari na','Chicago
Peace', 'Dame de Coeur', 'Peace', 'Summer
Holiday'. Obs! i det norrländska klimatet blir
dessa rosor inte särskilt långlivade, kanske
bara 2-3 år. Förr eller senare kommer vintrar
som de storblommiga rosorna inte klarar trots
skyddad växtplats och vintertäckning.

Klätterrosor:'Flammentanz','Leverku-
sen', 'New Dawn', 'Polstjärnan'.

Ligustersyren


