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Vi går ind for genbrug
Når planlægningen af en ny sæson går i gang, så er der flere emner, som vi skal forholde os til. Et af emnerne til sæson 2020 var
plastik. Før Corona var det et meget stort emne.
I hele Europa, ja hele verden, fik billederne af plastik i verdenshavene os til at tænke en ekstra gang på, om der var noget, vi
kunne gøre anderledes.

De nye grå

Beslutningen om at skifte de gamle kendte sorter potter om til den nye grå var ikke så svær. Vores leverandør
af potter er det franske firma SOPARCO, og de har siden 1985 være igennem omstillingen fra at bruge helt nye
råmaterialer til genbrug. Deres innovation på området er dels gået ud på at reducere mængden af plastik i
den enkelte potte, men også at anvende mere bæredygtige materialer.

Forbrugerindsamlet plastik

Hele øvelsen går ud på, at al plastik skal cirkulere. Når pottefabrikken sender potterne til os i planteskolen,
og I derefter sælger dem, så skal pottens sidste rejse hos forbrugeren gå til genbrug. Hermed kan potten indgå
i en ny industriel produktion – uden at fremstille helt ny plast fra fossile brændstoffer.
Der findes to typer genbrugsplast. Det, som forbrugerne har indsamlet, og det, som industrien får til overs i
produktionen. De nye grå potter hos Gl. Sunds Planteskole er produceret af 100% forbrugerindsamlet plast.

De sorte giver udfordringer

Sort plastik indeholder karbon(kulstof). Når genanvendelsesanlæggene sorterer genbrugsplast, så ”fanger” de
ikke de sorte potter. Resultatet er, at potterne fortsætter til forbrænding, og derved mistes de i den cirkulære
genbrugsøkonomi.

FAKTA
Vores nye grå potter
er fremstillet af 100%
forbrugerindsamlet
plastik. Plasttypen
er ren PP (polypropylen) og indeholder
ikke længere karbon,
hvilket gør genanvendelsen mulig, når
forbrugeren skal skaffe
sig af med den.
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Specialiteter
Specielle og spændende små surbundsplanter til lyngbedet o.a.
Andromeda polifoila ´Blue Ice´
Rosmarinlyng
Rosa hvide blomster maj - juni. Blågrå løv.

Andromeda polifoila ´Blue Lagoon´
Rosmarinlyng
Rosa hvide blomster maj - juni. Blågrønt løv.

Andromeda polifoila ´Nikko´
Rosmarinlyng
Store lys pink farvede blomster i maj - juni. Grønt løv.

Arctostaphylos ´Uva-ursi´
Melbærris
Lav stedsegrøn dværgbusk der vokser adskillige steder i Nordeuropa, herunder
også i jyske hedeområder. Små klokkeformede hvide blomster med sart rosa
strøg i maj, efterfulgt af små røde bær. Ca. 30 x 50 cm.

Arctostaphylos Uva-ursi ‘Vancouver Jade’
Melbærris

Krybende, stedsegrøn stærkt forgrenet busk. Klokkeformede lys rosa blomster i små
klaser i april-maj. Plantes i fuld sol. En god bunddækkende plante, til sandjord og
surbund, med lyserøde bær fra midt sommer og til hen på efteråret.

Arctostaphylos Uva-ursi ‘Massachusetts’
Melbærris

Krybende, stedsegrøn stærkt forgrenet busk. Klokkeformede lys rosa blomster i små
klaser i april-maj. Plantes i fuld sol. En god bunddækkende plante, til sandjord og
surbund, med lyserøde bær fra midt sommer og til hen på efteråret.
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Specialiteter
Cassiope. ”Kantlyng” er alle lave, stedsegrønne surbundsplanter med tynde og spinkle skud, der
dækkes af tætsiddende, nærmest taglagte, små spidse blade, der ligger helt tæt op ad selve grenen.
God trivsel forudsætter en lys placering i sur, fugtighedsbevarende, men perfekt drænet jord.
De tåler ikke kraftig udtørring. Væksten varierer fra let oprette former til nærmest tæppedannende
typer. Et mindre antal af de ca. 15 arter og en del af hybriderne kan uden større vanskeligheder
dyrkes i Danmark.

Cassiope hybr. ´Cross Branklyn´
Kantlyng
Denne vokser lidt kraftigere end sorten ´Edinburgh´, men ellers ligner
disse hinanden med hvide, klokkeformede blomster i forårstiden.

Cassiope hybr. ´Edinburgh´
Kantlyng
En hybrid mellem to forskellige Cassiope arter. Denne sort er en opret voksende,
stedsegrøn dværgbusk, som kan blive op til 30 - 40 cm. høj.
Den er én af de nemmeste og mest hårdføre i gruppen af cassiope-hybrider.

Cassiope hybr. ´Medusa´
Kantlyng
Klokkeformede hvide blomster med let rosa skær på kanten af blomsten i maj.
Ca. 20 cm. Brunligt vinterløv.

Cassiope lycopodioides
Kantlyng
Denne art forekommer i adskillige former og varianter over et stort udbredelsesområde på den nordlige halvkugle. Det er lave, stedsegrønne surbundsplanter, der
har smukke, hvidlige blomster i forårstiden. Alle skud er tynde og trådagtige.

Cassiope lycopodioides ´Beatrice Lilley´
Kantlyng
Hvide klokkeformede blomster i maj.
Krybende vækst.
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Specialiteter
Cornus canadensis
Canadisk hønsebær
Hvide ”blomster” maj – juni. Selve blomsten, der er ganske lille med mørke støvdragere, omgives af store, hvide bægerblade. Røde bær der dog sjældent sættes i
større mængder. God bunddækkende skovbundsplante til områder i lys skygge,
f. eks. mellem større rododendron.

Empetrum nigrum ’Bernstein’
Revling
Hunlig klon med gulligt sommerløv, der efterår og vinter skifter til orange og
bronze-agtige farver. Flad, krybende vækst. Fundet på øen Sild.

Empetrum nigrum ’Irland’
Revling
Grønt løv det meste af året.
Mere kompakt end den sædvanlige form. Krybende vækst.

Gaultheria miqueliana
Bjergte
Små, hvide blomster i maj. Senere op til 10 mm store, snehvide, dekorative bær.
Stedsegrøn med blanke, skinnende blade, der i vintertiden ofte får et rødligt skær.
Breder sig ved udløbere. Ca. 15 cm. høj. Stammer fra Japan.

Gaultheria procumbens
Bjergte

5 – 8 mm lange, hvide, klokkeformede blomster i maj – juni.
Senere 5 – 10 mm store, skinnende, klare røde bær. Mørkegrønne, læderagtige,
skinnende blade. Nyvæksten ofte kobberfarvet. Breder sig langsomt ved udløbere.
Ca. 10 cm. høj. Hårdfør bunddække-plante fra Nordamerika.
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Specialiteter
Kalmia polifolia ’Newfoundland’
Smalbladet kalmia
Stedsegrøn dværgbusk med smalle, let indrullede blade, ca. 40 x 40 cm.
Rosa/lys purpur blomster i maj. Meget blomsterrig.

Linnaea borealis
Stedsegrøn dværgplante med helt flad, krybende vækst. Hvidlige til svagt
rosa klokkeformede blomster i maj – juni. Plantes i lys skygge og skovbundsagtig
jord.

Pieris japonica ’Little Heath’
Lille, stedsegrøn surbundsplante med hvide blomster og hvidbroget løv.
Nyvæksten lys bronze farvet.

Pieris japonica ’Little Heath Green’
Lille, stedsegrøn surbundsplante, der stort set aldrig blomstrer, men nyvæksten
viser en flot symfoni af forskellige nuancer af rødt.

Pieris japonica ’Variegata’
Hvide blomster i april/maj. Grønt/hvidt broget løv, med et rødligt skrær på de nye
skud.

Pieris japonica ‘Debutante’
Hvide blomster i marts-april. Bred kompakt vækst. Ca 70 cm høj.
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Specialiteter
Pieris japonica ‘Mountain Fire’
Hvide blomster i april. Smuk bronzefarvet nyvækst. Bred kompakt vækst.
Ca 80 cm høj.

Pieris japonica ’Purity’
Hvide blomster i april/maj. Smuk Bronze nyvækst.

Pieris japonica ’Valley Valentine’
Rigt blomstrende, med meget smukke røde blomster i april/maj. Grønt, blankt løv
med bronzefarvede nye skud.

Rododendron, ‘VASON’
Japansk Azalea
Storblomstrende, mørk rosa, meget robust stedsegrøn azalea med mange vinterblade. Lav, tæt vækst. Plantes i surbund på solrig placering. Maj - Juni. Ca. 30 cm.

Rododendron, ‘Rigmor’
Japansk Azalea
Storblomstrende, hvid, meget robust stedsegrøn azalea med flot mørkegrønt løv.
Lav, tæt vækst. Plantes i surbund på solrig placering. Ca. 30 cm.
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Græsser
Bouteloua gracilis oligostachya
Blå moskitogræs
Lav tæt græstue med høje blomsteraks, hvor de små aflange blomster sidder. En
præriegræs, som giver et naturligt look. Placeres i fuld sol og kræver veldrænet
jord. Juni - august. 15 cm, aks 30 cm.

Carex buchananii ‘Red Rooster’
Brun star
Fin kobberrød tuedannende græs med smalle oprette blade, der danner en florlet top. God som kontrast til grønne blade. Beholder bladene om vinteren.
Foretrækker fuld sol og et godt dræn. Kobberrøde blade.

Carex caryophyllea ‘The Beatles’
Vårstar
Tuedannende smalbladet vintergrøn græs, der spreder sig langsomt med korte
udløbere. God til bunddække og i krukker. Placeres i halvskygge eller skygge og
får lysere blade, hvis den står solrigt. Maj - juni. 20 cm, aks 30 cm.

Carex flacca ‘Blue Zinger’
Blå star
Stærk blåløvet tuedannende græs med smalle overhængende blade, der danner en
fin bund. Rimelig tørketolerant. Placeres i sol eller halvskygge. Gråblå blade, 20 cm

Carex morrowii ‘Ice Dance’
Hvidstribet japansk star
Oplivende hvidstribet stargræs, som beholder løvet om vinteren.
Spreder sig langsomt med rhizomer. Gerne fugtig jord.
Plantes i sol eller halvskygge. Aks er brune. 30 cm, aks 40 cm.

Festuca gautieri ‘Elijah Blue’
Blå bjørnegræs
Tæt tue med mange stive oprette bladaks i opsigtsvækkende farve. Er vintergrøn,
men mister noget af farven. Stålblå bladaks. 25 cm.
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Græsser
Leymus arenarius ‘Blue Dune’
Marehalm
Opretvoksende stivbladet græs, der er særdeles tørketålende. Strandengsgræs.
Passer godt til krukken. Placeres i fuld sol og kræver veldrænet jord.
juni-juli. 50 cm, aks 100 cm

Luzula sylvatica ‘Auslese’
Skovfrytle
Eminent bunddækkende vintergrøn græs, der kun breder sig med enkelte udløbere.
Trives bedst i fugtig, men veldrænet jord. Grønne. 30 cm, aks 80 cm

Ophiopogon planicapus ‘Niger’
Slangeskæg
Usædvanlig fin græslignende plante, der beholder løvet om vinteren. De brede
purpurfarvede blade danner et solidt bunddække. Fugtig veldrænet jord i sol eller
halvskygge. Danner blåviolette bær. Cremehvide, 15 cm.

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’
Lampepudsergræs
Tuedannende smalbladet græs med overhængende blade og oprette blomsteraks, der hæver sig over tuen. Anvendes som bunddække, i grupper og i krukker.
Placeres i fuld sol. Juli - oktober. 40 cm, aks 60 cm.

Pennisetum alop. ‘Little Bunny’
Lampepudsergræs
Dværgform af ‘Hameln’ med fine blomsteraks. Mange smalle grønne blade i
tæt tue. Til stenhaven eller plantet i grupper. Placeres i fuld sol og veldrænet jord.
Cremehvide. 25 cm, aks 40 cm.

Pennisetum alopecuroides ‘Red Head’
Lampepudsergræs
Tuedannende smalbladet græs med overhængende blade og oprette blomsteraks, der hæver sig over tuen. Anvendes som bunddække, i grupper og i krukker.
Placeres i fuld sol. Juli - oktober. 40 cm, aks 60 cm.
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Græsser
Sesleria autumnalis
Efterårsblåaks
Smuk ukompliceret tuedannende græs. Rimelig tørketolerant. Starter sent,
men fra sommeren dannes de lyse blomster over de limegrønne blade.
Aks er lyse. 30 cm, aks 50 cm

Sesleria heufleriana
Blåaks
Fin forårsgræs med dekorative sorte blomsteraks. Solid bunddækkende græs med
opret vækst. Rimelig tørketolerant. Aks er sorte. 30 cm, aks 50 cm.

Bregner
Athyrium filix-femina ‘Lady in Red’
Alm. fjerbregne
Skovbundsbregne med fjersnitdelte blade, der har røde tegninger. Vokser i fugtig,
næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i både sol og
skygge. 60 cm.

Athyrium filix-femina
Alm. fjerbregne
Skovbundsbregne med fjersnitdelte blade. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig
jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i både sol og skygge. 80 cm.

Athytium niponicum ‘Pewter Lace’
Nipponfjerbregne
Skovbundsbregne med fjersnitdelte blade, der har sølvagtige tegninger og mørke
bladstilke. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i både sol og skygge. 50 cm.
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Bregner
Blechnum penna-marina
Krybende kambregne
Krybende bregne med brede snitdelte mørkegrønne og vintergrønne blade. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet. Placeres i
halvskygge og skygge. 15 cm.

Blechnum spicant
Alm. kambregne
3-4 cm brede enkelt snitdelte mørkegrønne og vintergrønne blade. Næsten vandret
vækst. Vokser i fugtig, næringsrig og humusrig jord og trives godt i surbundsbedet.
Placeres i halvskygge og skygge. 30 cm.

Dryopteris affinis
Guldskælmangeløv
Vaseformet bregne med læderagtige blade, hvor midterribberne er dækket af
gyldne skæl. Robust og god bunddækkende plante. Vokser i fugtig og humusholdig
jord, men tåler nogen tørke. Placeres i sol og skygge. 100 cm.

Dryopteris erythrosora
Rødslørmangeløv
Tidlige blade er først kobberrøde, senere bronzefarvede og skifter til grønne. Vintergrønt løv. Robust og god bunddækkende plante. Vokser i fugtig og humusholdig jord,
og tåler nogen tørke. Placeres i sol og skygge. 60 cm.

Dryopteris filix-mas ‘Lin. Polydactyla’
Alm. mangeløv
Vaseformet bregne med dobbelt fjerdelte mørkegrønne og delvist vintergrønne
blade. Robust og god bunddækkende plante. Vokser i fugtig og humusholdig jord, og
tåler nogen tørke. Placeres i sol og skygge. 80 cm.

Matteuccia struthiopteris
Alm. strudsvinge
Tragtformet bregne, der breder sig med udløbere. Grønne blade og rødbrune
høstfarver. Humusholdig, fugtig, men veldrænet jord. God bunddække, men kræver
plads. Placeres i sol og skygge. 100 cm.
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Bregner
Onoclea sensibilis
Druebregne
Opret og overhængende blade, der er lysegrønne og trekantede og snitdelte.
Breder sig med krybende udløbere. Humusholdig, fugtig og gerne sur jord.
Placeres i sol og skygge. 50 cm.

Polypodium vulgare
Alm. engelsød
Læderagtige vintergrønne blade. Krybende bregne med brune udløbere. Næringsrig,
humusholdig og veldrænet jord. En god bunddækkende plante. Placeres i sol eller
halvskygge. 30 cm.

Polystichum polyblepharum
Østasiatisk skjoldbregne
Tragtformet bregne med stive oprette blade, hvor ribberne er dækket med små hår.
Vintergrønne blade. Næringsrig, humusholdig og veldrænet jord. Smuk bregne i
bedet og i krukker. Placeres i halvskygge og skygge.

Polystichum setiferum ‘Herrenhausen’
Kirkegårdsbregne
Tuedannende bregne med vintergrønne blade. Dobbelt fjersnitdelte blade med brun
bladribbe. Tørketålende. Anvendes under træer og i sur jord. Næringsrig, humusrig
veldrænet jord. Placeres i halvskygge og skygge. 60 cm.
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Specialiteter
Rubus x stellarcticus. Allåkerbær. Disse har alle karminrosa blomster i maj – juni.
Bærsætning kræver plantning af mindst 2 forskellige sorter.
Plantes på solrig plads i fugtig, men veldrænet jord.
Sorterne stammer fra bevidst krydsning af rubus arcticus med rubus stellatus.

Rubus x stellarcticus ‘Anna’
Allåkerbær
Lyse rødlige, syrlige bær med let smag.
Ca. 30 cm.

Rubus x stellarcticus ‘Beata’
Allåkerbær
Røde, velsmagende bær midsommer.
Ca. 30 cm.

Rubus x stellarcticus ‘Linda’
Allåkerbær
Mørkerøde bær med kraftig smag.
Ca. 30 cm.

Rubus x stellarcticus ‘Sofia’
Allåkerbær
Røde, velsmagende bær midsommer.
Ca. 30 cm.
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Specialiteter
X phylliopsis er alle krydsninger mellem en phyllodoce-art og kalmiopsis leachiana.
De er stedsegrønne, opret voksende surbundsplanter med talrige blomster i maj – juni.
Ca. 40 x 40 cm. Plantes i veldrænet surbund på solrig plads.

X phylliopsis ’Askival’
Mørke karminrosa blomster.

X phylliopsis ’Mermaid’
Lys rosa til næsten hvide blomster.

X phylliopsis ’Pinocchio’
Mørke karminrosa blomster.

X phylliopsis ’Sprite’
Lys til mørk lilla blomster.

Meconopsis betonicifolia
Tibets blå valmue

Blomstrer med ca. 10 cm store, himmelblå blomster i den tidlige sommer,
i maj-juni. Kan blive ca. 60-80 cm høj. Plantes i veldrænet jord.
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Vaccinium
Vaccinium hirsutum
Håret blåbær
Selvbestøvende løvfældende, opret voksende, 50 - 60 cm høj blåbær art fra det
sydøstlige Nordamerika. Blomstrer i maj - juni med hvidlige blomster med rosa
strøg. Mange spiselige, sort-røde til sorte bær i store klaser.

Vaccinium macrocarpon ‘Bergman’
Storfrugtet tranebær
Højtydende tranebærsort med pæreformede, mellemstore
og velsmagende bær, der modner midt i bærsæsonen.

Vaccinium macrocarpon ’Big Pearl’
Storfrugtet tranebær
Hurtigt voksende og rigt bærende sort.
God til bunddække i de lyse dele af surbundsbedet.

Vaccinium macrocarpon ’Stevens’
Storfrugtet tranebær
Meget store, mørkerøde, runde til ovale bær, der er lidt flade i begge ender.
Modner i midten af bærsæsonen. God holdbarhed. Nem at dyrke og den trives
også godt på jorde med lavt indhold af organisk materiale.

Vaccinium myrtillus
Almindelig dansk blåbær
Grønlig-hvide til rødlige blomster i maj. Store, spiselige, velsmagende bær i
sensommeren. Plantes i lys skygge og surbund. Ca. 35 cm.

Vaccinium vitis-idaea ‘Erntekrone’
Tyttebær
Stedsegrøn kompakt voksende sort med mørkegrønt løv, og lysende røde bær
i sensommeren.
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Vaccinium
Vaccinium vitis-idaea ’Koralle’
Tyttebær
Stedsegrøn. Mere moderat voksende form, der i mindre grad end den almindelige
vilde form breder sig ved underjordiske udløbere. Aflange, omvendt ægformede
blade. Ud over forårsblomstringen har den også ofte en mere beskeden blomstring
i august – september. Rigelig bærsætning. Ca. 25 cm.

Vaccinium vitis-idaea ’Red Pearl’
Tyttebær
Stedsegrøn. Form med kraftig vækst og større, mere afrundede blade.
Ca. 35 cm. Breder sig hurtigt ved udløbere. Bær er op til 12 mm store.

Vaccinium vitis-idaea var. minus
Tyttebær
Dværgform. Stedsegrøn. Varieteten er en alpin form af den almindelige tyttebær,
og i kultur findes flere forskellige kloner, som alle er smukke dværgplanter, der
sjældent bliver højere end 5 cm. Nogle er flinke til at blomstre og sætte bær,
andre er mere beskedne i så henseende.

Vaccinium uliginosum
Mosebølle
Gullighvide blomster på flotte blåliggrønne blade.
Blåsorte bær sidst på sommeren.
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Daboecia, irsk lyng
Daboecia cantabrica ’Alba’
Irsk lyng
Hvide, klokkeformede blomster juni – oktober.
Mørkegrønt, skinnende løv. Ca. 40 x 70 cm.

Daboecia cantabrica ´Angelina´
Irsk lyng
Røde klokkeformede blomster juli – oktober.
Opret vækst.

Daboecia cantabrica ´Vanessa´
Irsk lyng
Store, violette blomster juli – oktober.
Ca. 30 – 50 cm.
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Erica / Forår
Erica carnea ‘Cordula’
Forårslyng
Rosa blomster i marts - april. Alm. grønligt løv.
Ca. 15-20 cm.

Erica carnea ‘Cornelia’
Forårslyng
Lysende røde blomster i april - maj, opret vækst, mørkt løv.

Erica carnea ’Eva’
Forårslyng
Karminrøde blomster februar – april. Mørkegrønt løv.
Ca. 20 cm.

Erica carnea ’Golden Starlet’
Forårslyng
Hvide blomster december – marts. Gylden-gult sommerløv.
Om vinteren er løvet nærmest limegrønt. Ca. 25 x 40 cm.
Afstamning: ’Snow Queen’ x ’Foxhollow’. K. Kramer, Tyskland 1984. AGM 1992.

Erica carnea ’Isabell’
Forårslyng
Hvide blomster februar – april. Lys grønligt løv. Ca. 15 x 35 cm.
Afstamning: ’Snow Queen’ x ’Springwood White’. K. Kramer, Tyskland 1982.

Erica carnea ‘Nathalie’
Forårslyng
Iøjnefaldende purpur blomster i feb-april - en af de mørkeste sorter.
Mørkegrønt løv. Ca. 15 cm.
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Erica / Forår
Erica carnea ’Rosalie’
Forårslyng
Lys til mørkere rosa blomster januar – april. Mørkegrønt løv med bronzeagtigt skær.
Ca. 15 x 35 cm. Afstamning: ’Myretoun Ruby’ x ? K. Kramer, Tyskland, 1981.

Erica carnea ’Schneekuppe’
Forårslyng
Hvide blomster januar – marts. Lys grønligt løv. Ca. 15 x 30 cm.
Afstamning: ’Snow Queen’ x ’Springwood White’. K. Kramer 1983.

Erica carnea ‘Tanja’
Forårslyng
Mørke karminrøde blomster marts – april.
Mørk grønligt løv med bronzeagtigt skær. Ca. 15 cm.

Erica carnea ’Vivellii’
Forårslyng
Magentarøde blomster januar – maj. Mørkegrønt løv med brunligt skær.
Ca. 15 x 35 cm. Fundet i de schweiziske alper 1906. Introduceret af P. Theoboldt,
Tyskland i 1909. FCC 1965, AGM 1969 og 1992.

Erica carnea ’Whisky’
Forårslyng
Mørkrosa blomster januar – maj. Lys whiskyfarvet løv. Ca. 15 x 40 cm. Frøplante
fra ’Myretoun Ruby’, K. Kramer 1984. Markedsført 1. gang af Denbeigh Heather
Nurseries, England. (Synonym: ’Bell’s Extra Special’ efter navnet på et whiskymærke).

Erica carnea ‘Winterfreude’
Forårslyng
Karminrøde blomster december – april. Grønligt løv. Ca. 15 x 40 cm.
Afstamning: ’Myretoun Ruby’ x ? K. Kramer 1981.
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Erica / Forår
Erica carnea ’Wintersonne’
Forårslyng
Violetrosa til magentarøde blomster februar – maj. Rødbrunligt løv. Ca. 15 x 35 cm.
Afstamning: ’Myretoun Ruby’ x ? K. Kramer, Tyskland 1984.

Erica x darleyensis ‘Pink Harmonie’
Forårslyng
Lys rosa blomster i januar-april. Mørkegrønt løv.

Erica x darleyensis ‘Kramer’s Rote‘
Forårslyng
Magentarøde blomster januar – april.
Mørkegrønt løv med brunligt skær. Ca. 35 x 60 cm.

Erica x darleyensis ´Rubina´®
Forårslyng
Rubinrosa blomster januar - maj.

Erica x darleyensis ´Snow Surprise´®
Forårslyng
Lysende, helt snehvide blomster marts – maj.
Lysegrønt løv. Opret vækst.

Erica x darleyensis ‘Spring Surprise’®
Forårslyng
Violetrosa blomster marts – maj. Mørkegrønt løv. Opret vækst, ca. 30 cm.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.
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Erica / Sommer
Erica aborea ‘Estrella Gold’
Trælyng
Hvide blomster i maj.
Limegrønt løv med gul nyvækst. God til krukker.

Erica cinerea ‘Alba Major’
Grålyng
Hvide blomster juli – november. Grønligt løv. Ca. 30 x 55 cm.
God gammel sort der har været dyrket siden 1870.

Erica cinerea ´Dave´
Grålyng
Mørkelilla blomster juli - september.

Erica cinerea ‘Roter Kobold‘
Grålyng
Violette blomster i juli - september.
Mørk grønligt løv.

Erica cinerea ´Tobi´
Grålyng
Røde blomster juli - september.

Erica x stuartii ’Irish Lemon’
Klokkelyng
Store, lyse rødviolette blomster maj – september.
Grønt løv med citrongule skudspidser fra foråret til langt hen på sommeren.
Ca. 25 x 50 cm. Fundet i County Donegal, Irland i 1965. AGM 1992.
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Erica / Sommer
Erica x stuartii ‘Irish Orange’
Klokkelyng
Store violetrosa blomster juni – september. Grønt løv med orange skudspidser i
forårstiden. Ca. 25 x 45 cm. Fundet i Irland i 1965.

Erica x krameri ‘Rudi’
Asklyng
Pink blomster, april - juli. Spændende hybrid mellem Erica carnea og Erica
spiculifolia. Lang blomstringperiode april - juli.

Erica tetralix ‘Alba’
Klokkelyng
Hvide blomster juni – oktober.
Grågrønligt, dunet løv. Opret vækst, ca. 25 x 35 cm.

Erica tetralix ´Con Underwood´
Klokkelyng
Magentarøde blomster juli – oktober. Grågrønligt løv. Ca 25 x 35 cm.
Fundet i Surrey, England af Mrs. Con Underwood i 1938.
Markedsført siden 1948. AGM 1992.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’Angie’ ®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Mørkerøde knopper, september - december. Opret vækst,
ca. 30 cm. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Annemarie’
Efterårslyng
Store fyldte rosa blomster på meget lange blomsterstande september – oktober.
Kraftig vækst, ca. 50 cm. Sort fra ’Peter Sparkes’. K. Kramer 1973. AGM 1992.

Calluna vulgaris ’Aphrodite’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Rubinrøde knopper, september - november. Ca. 35 cm.
Sort fundet på ‘Amethyst’, 1998.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Athene’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Mørkerøde knopper, august - december. Mørkegrønt løv.
Ca. 30 cm. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Beoley Silver’
Efterårslyng
Flot, hvid enkelt blomst med lysebrune støvdragere september – oktober.
Sølvgråligt dunet løv. Opret vækst, ca. 35 cm.

Calluna vulgaris ’Bonita’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Rødviolet september – oktober. Gult sommerløv, der efterår og
vinter skifter til bronze.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’Con Brio’
Efterårslyng
Rubinrøde blomster august – september. Orangegult løv, der skifter til rødlige og
bronze nuancer om vinteren. Ca. 35 x 45 cm.
Sort fra ’Allegro’, fundet i Holland 1981.

Calluna vulgaris ’County Wicklow’
Efterårslyng
Store fyldte laksrosa blomster på lange, meget dekorative stande august – oktober.
Lav, udbredt vækst, ca. 25 x 40 cm. Fundet i naturen i County Wicklow, Irland 1933.

Calluna vulgaris ’Dark Beauty’®
Efterårslyng
Lyse rubinrøde blomster august – oktober. Kompakt, opret vækst, ca. 30 cm.
Opstået som sort på ’Darkness’ efter røntgenbestråling, 1986, Holland.
Til dato vel nok den flotteste røde Calluna. Vandt guldmedalje Boskoop 1990.

Calluna vulgaris ’Darkness’
Efterårslyng
Karminrøde blomster august – oktober. Mørkegrønt løv. Tæt opret vækst,
ca. 25 x 35 cm. England omkr. 1966. AGM 1992.

Calluna vulgaris ’Easter-Bonfire’
Efterårslyng
Lyse purpur blomster august – september. Lyst grønligt løv.
I forårstiden meget dekorative creme og rødligt farvede skudspidser.
Opret vækst, ca. 40 x 50 cm. Holland omkr. 1976.

Calluna vulgaris ’Firefly’
Efterårslyng
Rødviolette blomster august – september. Nyvækst og sommerløv lys til mørk
orangegul. Vinterløvet rødligt. Opret vækst, ca. 45 – 50 cm. England omkr. 1977.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’Freya’
Efterårslyng
Knopblomstrende lyng med rosapink knopper i august til oktober. Ca 30 cm.

Calluna vulgaris ´Golden Angie´®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Røde knopper september – december, med gul løv året rundt.

Calluna vulgaris ’Heidesinfonie’
Efterårslyng
Purpurrosa blomster august – oktober. Mørkegrønt løv, der får et bronzeagtigt
skær om vinteren. H. Hatje, Tyskland 1982.

Calluna vulgaris ’Helena’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Snehvide knopper i september – december. Opret vækst.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Hilda’®
Efterårslyng
Knopblomstrende lyng med violette knopper i september – november. Kompakt
vækst. Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Jana’
Efterårslyng
Store fyldte mørkrosa blomster i september – oktober.
Ca. 25 cm.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’J. H. Hamilton’
Efterårslyng
Fyldte, purpurrosa blomster i lange stande juli – september. Mørkegrønt løv.
Lav tæt vækst, ca. 10 x 25 cm. Fundet i Yorkshire, England i 1935.

Calluna vulgaris ’Julia’
Efterårslyng
Lilla blomster august - september Løvet gulorange om sommeren, om vinteren
mere rødorange. Ca. 30 x 50 cm. Hollandsk sort, 1975.

Calluna vulgaris ´Jysk Naturform´
Efterårslyng
Lyse rødviolette blomster august – september. Mørkegrønt løv, der farves svagt
brunligt i vintertiden. Ca. 35 x 45 cm. Fundet og selekteret af Ole Søndergaard på
jysk hedeareal i 1996 – bl.a. med det formål at bevare en repræsentant for den
typiske hedelyng.

Calluna vulgaris ’Kerstin’
Efterårslyng
Rødviolette blomster august – september. Gråligt løv med smukke gule og røde
skudspidser i forårstiden. Ca. 40 x 50 cm.
Selekteret af Brita Johansson, Sverige i 1983 og opkaldt efter hendes datter.

Calluna vulgaris ’Kinlochruel’
Efterårslyng
Store fyldte rent hvide blomster i store mængder august – september. Grønligt løv,
der får et bronzeagtigt skær om vinteren. Mere bred end høj, ca. 25 x 45 cm.
Sort fra ’County Wicklow’, fundet i Skotland i 1969. FCC 1982, AGM 1992.

Calluna vulgaris ‘Kongenshus’
Efterårslyng
Naturform fra Kongenshus Hede med lysvioletrøde blomster i august - september.
Tæt vækst.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’Lena’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Lys rosa/pink knopper august – oktober.
Bred opret vækst, ca. 40 cm.

Calluna vulgaris ’Loki’®
Efterårslyng
Knopblomstrende lyng med mørkerøde knopper i august – november.

Calluna vulgaris ’Low White’
Efterårslyng
Hvide blomster august – oktober. Grønt løv med svagt blåligt skær. Lav, flad vækst,
ca. 10 x 30 cm. Efter vores erfaringer én af de bedste krybende sorter.

Calluna vulgaris ‘Madonna’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Store hvide knopper september – december. Bred, opret vækst.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’Marlies’
Efterårslyng
Knopblomstrende. Magentarøde knopper september – december. Mørkegrønt løv.
Ca. 30 x 50 cm. Sort fundet på ’Marleen’ i 1991, Tyskland.

Calluna vulgaris ’Nico’
Efterårslyng
Purpurrøde enkle blomster i august-september. Mørkegrønt løv og opret vækst.
August - september. Ca. 30 cm.

Calluna vulgaris ’Radnor’
Efterårslyng
Store fyldte laksrosa blomster på buede stande august – oktober. Grønligt løv.
Kompakt vækst, ca. 25 x 45 cm.
Fremragende sort. Fundet i Radnor Forest, Wales i 1954.

Calluna vulgaris ‘Red Favorit’
Efterårslyng
Fyldte karminrøde blomster august - september. Lav bred vækst.
Mørkegrønt løv med bronzefarvet skær om vinteren.

Calluna vulgaris ’Sandy’®
Efterårslyng
Knopblomstrende. Helt hvide knopper august – november. Gulligt løv året rundt.
Ca. 35 x 45 cm. Sort fra ’Melanie’, fundet af Marohn & Häger, Tyskland i 1995.
Én af de få gultløvede, knopblomstrende lyng.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Silvana’
Efterårslyng
Knopblomstrende lyng med lysviolette knopper i september - november.
Smukt gråt løv.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ‘Silver Knight’
Efterårslyng
Lilla blomster august – september. Sølvgråligt fint dunet løv.
Opret vækst, ca.40 x 50 cm. Fundet af J. W. Sparkes, England omkr. 1966.

Calluna vulgaris ‘Sister Anne’
Efterårslyng
Lyse rødviolette blomster august – oktober. Grågrønligt løv, der får et mørkt,
bronzeagtigt skær om vinteren. Lav, bred vækst, ca. 10 x 25 cm.
Fundet i naturen i Cornwall af Miss Anne Moseley omkr. 1929.

Calluna vulgaris ’Spider’
Efterårslyng
Hvide blomster juli – september. Lyst grønligt løv med hvidlige skudspidser.
Disse er mest markante i forårstiden. Ca. 25 x 35 cm.
Frøplante fra ’Spring Cream’, Holland omkr. 1992.

Calluna vulgaris ’Stephanie’
Efterårslyng
Hvide blomster september – november. Lys grønligt løv. Ca. 25 x 35 cm.
Afstamning: ’Hammondii’ x ’Long White’. K. Kramer, Tyskland 1992.

Calluna vulgaris ’Wickwar Flame’
Efterårslyng
Lys rødviolette blomster august – september.
Gulligt løv i sommertiden, senere gylden til bronze, om vinteren bronze til rødt
farvet løv. Ca. 50 x 60 cm. Fundet af G. Osmund, Wickwar, England i 1970.

Calluna vulgaris ’Zelia’
Efterårslyng
En spændende kontrastplante helt uden blomster med grønt løv året rundt.
Ca 30 cm.
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Calluna vulgaris / Efterårslyng
Calluna vulgaris ’Zeta’®
Efterårslyng
Spændende kontrastplante helt uden blomster. Lysende gult løv året rundt.
Ca. 30 cm.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Zoe’®
Efterårslyng
Spændende kontrastplante helt uden blomster. Orangegult sommerløv og intens
bronze vinterløv. Ca. 30 cm.
Sortsbeskyttet. Formering ikke tilladt uden aftale med patentindehaver.

Calluna vulgaris ’Zorina’
Efterårslyng
Spændende kontrastplante helt uden blomster. Orange-gult sommerløv og intens
orange-rødt vinterløv. Opret vækst. Ca 30 cm.
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