
Förslag på växter till lägenheterna på nedre botten

svenskt namn: Läge: Vetenskapligt namn:

Små träd & mindre buskar:

japansk lönn sol-halvskugga Acer dissectum 'Red Dragon'

japansk lönn sol-halvskugga Acer palmatum 'Goten-nomura'

japansk lönn sol-halvskugga Acer palmatum  'Tsuma-gaki'

# azalea sol-halvskugga Azalea viscosum 'Soir de Paris'

# azalea sol-halvskugga Azalea viscosum 'Sommerduft'

# klockbuske sol-halvskugga Enkianthus campanulatus

vingbenved sol-halvskugga Euonymus alataus 'Compactus'

# liten pärlbuske sol-halvskugga Exochorda  'The Bride'

# stor häxal sol-halvskugga Fothergilla major

# syrenhortensia sol-halvskugga Hydrangea paniculata  'Bobo', 'Lime Light' ca 1,5 m hög

dvärgsyrén sol-halvskugga Syringa meyerii 'Palibin'

Barr:

lärk (hängande form) sol-halvskugga Larix decidua 'Puli'

igelkottsgran sol-halvskugga Picea abies  'Echiniformis'

pelaridegran sol-skugga Taxus 'Fastigiata Robusta'

krypidegran sol-skugga Taxus 'Repandens'

dvärghemlock sol-skugga Tsuga canadensis 'Pendula'

Vintergrönt (ej barr)

järnek sol-skugga Ilex  'Magical Little Rascal'

lagerhägg halvskugga-skugga Prunus laurocerasus sorterna  'Gajo', 'Mano' & 'Grüner Teppich'

# japansk rhododendron sol-skugga Rhododendron yakushimanum  'Koichiro Wada', 'Yaku Angel', 'Silbervelours' &' White Star'

Häckar:

avenbok sol-halvskugga Carpinus betulus

liguster sol-halvskugga Ligustrum vulgare

hybrididegran sol-skugga Taxus  'Hilli'



perenner 

jättedaggkåpa sol-halvskugga Alchemilla mollis

lavendelsippa sol-halvskugga Anemone nemorosa  'Robinsoniana'

fylld vitsippa sol-halvskugga Anemone nemorosa  'Vestal'

svavelsippa sol-halvskugga Anemone x lipsiensis ' Schwefelfeuer'

hasselört halvskugga-skugga Asarum europaeum marktäckare

bergormrot sol-halvskugga Bistorta affinis ' Darjeeling Red'

stenkyndel sol-halvskugga Clinopodium nepeta

röd sockblomma halvskugga-skugga Epimedium rubrum marktäckare

trädgårdsnäva sol-halvskugga Geranium 'Rozanne'

liten flocknäva sol-skugga Geranium x cantabrigiense ' Biokovo' samt 'Karmina' & 'St:Ola' marktäckare

julros sol-halvskugga Helleborus, sorter….

alunrot sol-halvskugga Heuchera, alla sorter…

funkia halvskugga-skugga Hosta,  sorter...

lavendel  full sol Lavandula angustifolia Alla sorter…..

vipprams halvskugga-skugga Maianthemum racemosa

luktpioner sol-halvskugga Paeonia lactiflora Alla sorter….

stäppsalvia sol Salvia nemorosa  'Caradonna' & 'Ostfriesland'

Gräs:

glansmiskantus sol Miscanthus 'Kleine Fontäne', 'Malepartus', Morning Light' & 'Drottning Ingrid'

tuvrör sol-halvskugga Calamagrostis  'Karl Foerster'

diamantrör sol Calamagrostis  brachytricha

blåtåtel sol-halvskugga  Molinia 'Moorhexe'

vårälväxing sol-halvskugga Sesleria heuffleriana Årets perenn!

japansk starr halvskugga-skugga Carex 'Ice Dance' vintergrönt!

hakonegräs halvskugga Hakonechloa macra 'Aureola'

Lökar & knölar

snökrokus Crocus tommasianus , sorter...

höstkrokus Crocus speciosus , sorter…

bägarcrocus Crocus chrysanthus , sorter...

hybridbägarkrokus Crocus x hybridus , sorter...

tidlösa Colchicum , sorter (Obs! alla mycket giftiga!)



balkansippa Anemone blanda , sorter...

grekisk tulpan Tulipa orphanidea 'Flava'

vildtulpan Tulipa sylvestris

flocktulpan Tulipa tarda

bollökar/prydnadslök Allium , alla sorter...

Kryddor: för er som har soligt läge och inte skuggas av stora gatuträd!

Alla går bra att odla, dock är alla inte härdiga men kan odlas som säsongsväxter!

Klängväxter:

klematis sol-halvskugga Clematis  Viticella-Gruppen, sorter….

klematis sol-halvskugga               Atragene-Gruppen, sorter…

röd fjärilsranka sol Schisandra rubrifolia

# skenhortensia sol-halvskugga Schizophragma hydrangeoides kan planteras så att det får klättra upp i gatuträdens stammar!

eldkrasse solig & varmt läge Trophaeolium speciosum (bör vårplanteras!)

rostvin solig växtplats Vitis coignetiae

# = surjord (lågt pH) tillsätt rhododendronjord & naturell torv


