Stauder til
plantemarked i
Botanisk Hage
29.05.22
s

Med forbehold om at det kan bli noen forandringer
i katalogen. En del av staudene er resultat av åpen
pollinering og det kan skje krysninger. Antall av
hver sort kan variere, noen har vi få av
Stauder fra Oldemors Hage er tatt med i en egen
avdeling.
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Aconitum
napellus
storhjelm
Gammel
hageplante.
Blomstrer juliaugust med
mørkeblå blomster.
Vil helst ha fuktig
og dyp jord. Giftig.
Høyde 80-100cm.
H8
Alcea rosea
ficifolia– flerårig
stokkrose
Gammeldags
stokkrose med
enkle blomster i
juli-august. Selvsår
den seg der den
trives. Høyde 100150 cm. H5.
Anchusa azurea
«Dropmore»
Italiaoksetunge
Høy plante med
opprett vekst og blå
blomster. Vil gjerne
ha sol og passer i
blomsterbed. Kan
bli over 1 m høy.
Anemone
narcissiflora var.
crinita
Vakker gulhvit
hvitveisslektning fra
Kina. Blomstrer
mai. Høyde 20 cm.
H4

Alcea rosea
«Nigra»
svart stokkrose
To- til flerårig.
Gammel
stokkrosesort. Enkle,
nesten svarte eller
svartrøde blomster
oppover høye stilker i
juli-august. Høyde
100-150cm. H5
Anaphalis
margaritacea
perleevigblom
Fra Nord-Amerika.
Hvite blomster i tette
skjermer i juliseptember. Kan tørkes
før blomstene åpner
seg. Fin til snitt.Sol
eller halvskygge.
Høyde 40-60 cm.
Anemone
multifida
«Annabella Rubra»
fliksymre,
sommersymre
Fra Nord-Amerika.
Rødrosa blomster og
flikete, mykhårete
blad. Blomstrer maijuni. Høyde 20-30 cm.
H 6-7.
Anemone
sylvestris
Skogsymre,
filtsymre
Store, hvite blomster i
mai-juli. Kan plantes i
både sol og skygge,
men foretrekker dyp,
kalkholdig jord. Sprer
seg med utløpere.
Høyde 20-30 cm. H7
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Anthemis sanctijohannis
gåseblom
Finfliket bladverk og
oransjegule
blomster i juniaugust. Lettdyrket.
Høyde 60 cm. H6.

Armeria
maritima
fjærekoll,
strandnellik
Villplante.
Tuedannende
strandplante med
rosa blomster i maijuni. For steinparti
og kanter. Høyde 15
cm. H3-5
Astrantia major
stjerneskjerm
Fra Pyreneene.
Grårosa blomster i
juli-august. Fin til
snitt. Kan også
tørkes. Foretrekker
sol, men tåler en del
skygge.
Høyde 60-70cm.
H7-8
Astrantia major
stjerneskjerm,
lilla
Lilla blomster i juliaugust. Egner deg til
snitt og tørking
Foretrekker sol, men
tåler en del skygge.
H7-8

Anthyllis
vulneraria ssp.
Coccinea
Rundbelg
Til fjellhage og kant.
Tette gule
blomsterhoder med
røde tupper. Plantes
solrikt. Høyde 15 cm.
Blomstrer juni-juli.
H 5-6.
Astilbe
spir
Mange sorter i høyder
fra 15 cm til over 1
meter i hvitt, røde,
lysfiolette og rosa
nyanser. Blomstrer
juli-august. H4-6.
spir
Astrantia major
stjerneskjerm, rød
En litt lavere
stjerneskjerm med
røde blomster i juliaugust. Foretrekker
sol, men tåler en del
skygge.
H7-8

Aquilegia
chrysantha
«Yellow Star»
gullakeleie
Gullgule duftende
blomster med lange
sporer. Forgreinet
vekst og høyde 70-80
cm
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Aquilegia
cultorum
«McCana Giants»
pastellakeleie
Langsporet
akeleiehybrid i
fargeblanding.
Blomstrer juni-juli.
Høyde 75 cm. H7
Aquilegia
vulgaris
“Winky Double
Red/white”
Fylt rød og hvit
akeleie.
Blomstringstid juni.
Høyde 30-40 cm.

Aster alpinus
“Light Blue”
alpeaster
Alpeplante. Blå
krageblomster med
gult midtparti i junijuli. Passer til
fjellhage, rabatter og
kanter. Foretrekker
sol og liker ikke
vinterfuktighet.
Høyde 20-25 cm. H7
Berkheya
purpurea
«Silver Spikes»
Tistelasters
Fra Sør-Arika.
Merkverdig plante
med store lyslilla
krageblomster i
juli/sept. Høyde 70
cm.

Aquilegia vulgaris
Rosa
klematisakeleie.
Kompakt vekst ug
rusa fylte bkomster.
Denne er et resultat
av åpen pollinering og
det kan skje
overrakelser.
Aquilegia vulgaris
”Nora Barlow”
stjerneakeleie
Gammel sort med
flerdoble blomster.
Spisse, rødrosa
kronblad med
kremhvite spisser. Vil
ha godt drenert,
næringsrik jord.
Blomstrer juni-juli.
Høyde 70-80 cm. H7.
Bellis perennis
tusenfryd
Fylte eller halvfylte
blomster i rødt, hvitt
eller rosa i mai-juni.
Fin som kant eller
foran i bed. Bør deles
regelmessig, ellers har
den lett for å dø ut.
Høyde 10-15cm. H67.
Campanula
alliarifolia
hjerteklokke
Fra Kaukasus.
Hardfør og villig.
Selvsår seg. Hvite
klokker langs høye
stilker i juli-august.
Høyde 60-70cm
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Centaurea
macrocephala
kjempeknoppurt
Fra Kaukasus og
Armenia.
Høy kraftig knoppurt
med gule blomster
juli-august.
Foretrekker
næringsrik, leirholdig
jord.
Chelone oblique
duehode
Kompakt vekst,
blomstrer augustseptember med rosa
blomster. Foretrekker
litt fuktig leirholdig
jord, gjerne i full sol.
Høyde 50 cm. H8.

Cephalaria
gigantea gullknapp
Høy plante med
sitrongule blomster i
juli-september. Vil
gjerne ha sol.
Tiltrekker seg humler
og bier. Høyde 150
cm. H 5.

Clemats
integrifolia
stålklematis
Urteaktig, klatrer
ikke, men kan trenge
støtte. Mørkegrønne
blad og hengende,
mørkeblå blomster i
juli-september. Får
dekorative frøhoder
etter blomst.
Høyde 60cm. H6
Delphinium
cultorum
hageridderspore
fargeblanding
Høye spir i hvitt eller
blånyanser. Kan
trenge støtte, passer
mot en vegg eller bak i
en rabatt. Blomstrer
juli-august. Høyde
120-150 cm. H6.

Cortusa matthioli
pekinensis
kortusa
Fra Nordøst-Asia.
Vakker plante med
purpurfargete
hengende klokker i
mai-juli. Trives både
i sol og halvskygge.
Høyde 30 cm. H5.

Clematis
chiisanensis
«Korean Beauty»
Høy, klatrende
klematis med
lysegule blomster.
Blomster
sensommer-høst

Dianthus
barbatus
busknellik
To- til flerårig,
selvsår seg.
Busknellik har vært
dyrket lenge i Norge.
Blomstrer juliaugust. God til snitt.
Høyde 40 cm. H6-8.
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Digitalis
ferruginea
”Gigantea Gelber
Herold”
rustrevebjelle
Uvanlig revebjelle
med brungule
blomster i juli-august.
Høyde opptil 150 cm.
H 3-5. Flerårig.
Alle revebjeller er
giftige
Digitalis purpurea
revebjelle
2-årig, selvsår seg lett.
Høye spir med purpur
blomster. Vil ha lett og
kalkrik jord.
Blomstrer juli-august.
Høyde 80-150 cm.
Planten er giftig. H6
Echinacea
purpurea
Purpursolhatt
God for humler og
sommerfugler.
Fra Nord-Amerika.
Blomstrer juliseptember med store
rødrosa krageblomster
Høyde 70-80 cm.
H5-6
Euphorbia
polychroma
vårvortemelk
Tette, buskete planter
med blågrønne blader
og gule blomster i
mai-juni. Høyde 40
cm. H5.

Digitalis
grandiflorus –
storrevebjelle
Blomstrer juli-august
med lysegule blomster.
Planten er giftig.
Høyde 50-80 cm. H6.
Flerårig.

Dodechateon
gudeblomst
Lillarosa eller hvite
blomster på høye stilker
i mai-juni. Visner ned
etter blomstring. Vil ha
jevnt fuktig jord og
skygge eller halvskygge,
men tåler også tørrere
og lysere forhold.
Høyde 20-40cm. H5Erigeron speciosus
praktbakkestjerne
Flerårig. Blomster i
blånyanser, blomstrer
juli-august. Blir finest i
full sol. Ligner på asters
og kalles også
sommerasters.
Høyde 50-60 cm. H 6.
Galium odoratum
myske
Lav duftende plante.
Bunndekkende for
woodland eller i
næringsrik jord i s
skygge.
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Geum coccineum
prakthumleblomst
Danner tette tuer
med skarpt
oransjerøde
blomster. Passer i
steinbed. Blomstrer
mai-august. Høyde
30cm. H8.

Helenium
autumnale –
praktsolbrud
Høye planter med
krageblomster i gule og
røde nyanser som lyser
opp i hagen. Blomstrer i
august-oktober. God
snittblomst. Høyde 90100 cm. H4-6

Heuchera
micrantha –
purpuralunrot
Mørk rødt dekorativt
bladverk, hvite, små
blomster. Gir fin
kontrast foran i bed.
Høyde 40 cm. H6.

Horminum
pyrenaicum
horminum
Fra Pyreneene.
Mørkeblå
leppeblomster i juliaugust. Lav bladrosett
med rynkete, dekorative
blad. fjellhageplante.
Høyde 25 cm. H 3-4.

Inula salicina
krattalant
Villplante.
Middels høy plante
med gule
kurvblomster som
vokser i næringsrik
og kalkholdig jord.
Ikke vanlig.
Blomstrer juli-august

Iris chrysographes
fløyelsiris
Høy vakker iris med
mørkt blålilla blomster
med gul stripe. Vokser i
tuer.

Jasione laevis
franskmunke,
blåmunke
Blomstrer juli-august
med blå blomster i
runde hoder. Passer i
fjellhage. Vil ha
kalkfattig og godt
drenert grusjord.
Høyde 20-30 cm. H5.

Knautia
macedonica
makedoniarødknapp
Høy staude med rødlilla
blomster. Populær blant
humler og bier.
Blomstrer juniseptember. Høyde
100cm. H 4-5
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Leontopodium
alpinum
alpeedelweiss
Alpeplante.
Sølvhvite blomster
med lodne høyblad i
juni-august..
Steinbed på
veldrenert,
kalkholdig jord. Blir
finest i full sol og
med lite næring.
Høyde 10-15 cm. H8

Linum perenne
blålin
Flerårig.
Riktblomstrende
med himmelblå
blomster.
Tåler tørre
vekstforhold.
Blomstringstid juniaugust.
Høyde 60 cm. H 6

Lobelia
siphlicata
kjempelobelia
Flerårig. Selvsår seg
hvis den trives. Blå
blomster i aks juliseptember.
Høyde 60-70cm.
H 2-4

Scabiosa
caucasia
kaukasusskabiosa
Flerårig. God
snittblomst.
Blomstrer om
sommeren med blå
eller hvite blomster.
Høyde 60cm. H 5.

- Lychnis
coronaria
fløyelstjæreblom.
rosa
Kortlivet staude som
selvsår seg. Rødlilla,
enkle blomster og
sølvfarget bladverk.
Fin som kontrast
mellom andre
planter. Lang
blomstringstid, juliseptember.
Foretrekker sol.
Høyde 60 cm.H7

Lychnis
coronaria
fløyelstjæreblom,
hvit
Kortlivet staude som
selvsår seg. Hvite,
enkle blomster og
sølvfarget bladverk.
Fin som kontrast
mellom andre
planter. Lang
blomstringstid, juliseptember.
Foretrekker sol.
Høyde 60 cm.H7
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Lychnis
chalcedonica
branntjæreblom
Gammel hageplante.
Vokser i allslags jord,
men vil gjerne ha sol.
Langlivet. Ildrøde
blomster i brede
hoder i juli-august.
Høyde 80-100cm. H7
Lythrum salicaria
kattehale
Høye rødfiolette
blomsterspir. Passer
på fuktige steder,
men klarer også
tørrere forhold.
Blomstrer juniaugust. Høyde 80
cm. H6-7.
Meconopsis
betonicifolia
Blå valmuesøster
Himmelblå, store
blomster. Trenger en
godt drenert
vokseplass med
kalkfattig moldjord.
Blomstrer juniaugust. Høyde 70-90
cm. H7-9.
Nepeta nervosa –
akskattemynte
Bunndekkende,
krypende plante med
blålilla eller rosa
blomster i julioktober. Høyde 10-15
cm. Passer til
steinbed eller kant.
H4-5

Lychnis flos-jovis
tjæreblomst
Hvithåret bladverk.
Blomstrer juni-juli
med rosa blomster.
Høyde 30-40cm.
H6.

Meconopsis
lindheimii
stor valmuesøster
Mørkeblå, store
blomster. Trenger en
godt drenert
vokseplass med
kalkfattig moldjord.
Blomstrer juniaugust. Høyde 70-90
cm. H7-9.
Meconopsis
betonicifolia
blå valmuesøster
Lys blå, store
blomster. Trenger en
godt drenert
vokseplass med
kalkfattig moldjord.
Blomstrer juniaugust. Høyde 70-90
cm. H7-9.
Oenothera
fruticosa
gullnattlys
Varmt gule blomster
som er åpne om
dagen. Mørkt
bladverk og røde
knopper og stilker.
Riktblomstrende.
Blomstrer juniseptember. Høyde 4050 cm. H5.
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Papaver alpinum
alpevalmue
Alpeart i blandede
farger,
riktblomstrende.
Blomstrer juniseptember. Høyde
15cm. H6.

Papaver orientale
rosa orientvalmue
Store rosa blomster
med mørk midte i
mai-juli. Liker sol.
Visner ned etter
blomstring.
Høyde 80 cm. H7.

Penstemon
digitalis
rørblomst
Uvanlig plante med
mørkt bladverk og
hvite eller lyslilla
blomster på høye
stilker. Høyde opptil
70cm.
Blomstrer juliaugust.
H6-7

Platycodon
grandiflorum
blå flatklokke
Ballongaktige
knopper og store, blå
blomster i juliaugust. Tåler dårlig
barfrost og bør
dekkes om vinteren.
Viser seg sent om
våren. Høyde 40 cm.
Sol eller halvskygge..
H 4-5.

Phlox paniculata
høstfloks
Fra Nord-Amerika.
Gammel hageplante,
hardfør og villig.
Lilla, rosa eller hvite
blomster i juli-sept.
Høyde 70-80 cm.
H6-8. Fargen kan
avvike fra bildet

Polemonum
boreale «Bilbo»–
polarflokk,
hagevariant
Fiolettblå blomster
med gult øye.
Langvarig blomstring
hvis den klippes ned.
Blomstrer juniaugust. Høyde 25 cm.
H7
Polemonium
pauciflorum
trompetflokk
Fra Nord.Amerika.
Vil ha veldrenert jord
i sol eller halvskygge.
Blomstrer i juni.

Polemonium caeruleum
fjellflokk
Gammel staude med
toppstilte blå
blomsterkvaster i
juli-august. Høyde
60 cm. H8.
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Potentilla
hypartica var.
Nana
raggmure
Samlerplante.
Liten lav mure fra
arktiske strøk.
Jordbærlignende
hårete blad og gule
blomster. Passer i
fjellhage med godt
drenert grusjord.
Blomstrer mai-juni.
Potentulla
thurberi
«Monarhs Velvet»
mure
Hardfør, lettdyrket
plante med røde
blomster med mørkt
vinrødt svelg.
Blomstrer juni-juli.
Høyde 40 cm
Primula florindae
augustprimula
Fra Tibet.
Blomstrer juli-august
med gule eller orasje
blomster på høye
stilker. Vil gjerne ha
fuktig jord. Høyde
40-50cm. H 6.
Primula
pubescens –
hageaurikkel
Gammel hageplante.
Blomster i blått,
fiolett, burgunder
eller rødt med gult
øye. Tykke, grønne
blad. Blomstrer april-juni. Høyde 15 cm.
H6.

Potentilla
megalantha
praktmure
Fra Japan. Gullgule,
store blomster.
Runde, kompakte
planter med
sølvlodne blad.
Blomstrer juni-juli.
Høyde 30 cm. H 5

Primula x
bullesiana –
kandelaberprimula
Høye spir med
gyllengule blomster i
etasjer i juni-juli.
Høyde 50 cm.
Foretrekker litt fuktig
jord. H4.
Primula
denticulata
kuleprimula
Runde
blomsterstander i
rødlilla, hvite eller blå
farger. Blomstrer
april-juni. Lettdyrket
for steinbed og rabatt.
Høyde 20cm
Primula veris
Maria nøkleblom
Velkjent vårblomst
Villplante.
Flere små gule
hengende blomster på
hver stilk. Blomstrer
april-mai. Vil gjerne
ha kalkrik jord.
Høyde 10-30 cm. H6
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Pulsatilla
vulgaris
stor kubjelle
Blomstrer april-juni
med fiolette, hvite
eller røde blomster.
Passer i fjellhage. Vil
helst ha drenert
grusjord. Får vakre
frøhoder etter
blomstring.
Høyde 20 cm. H7

Rhodiola
bupleruroides
Fjellhageplante. Gule
blomster juli-sept.
Tiltrekker seg humler
og bier. Høyde 20-30
cm

Rudbeckia fulgida
”Goldsturm”
praktsolhatt
Tette planter med
gule krageblomster
med mørk midte.
Blomstrer augustoktober. Høyde 5060 cm. H5.
Tanacetum
coccineum
«Robinson Giant»
rosekrage,
fargeblanding
Tette buskete planter
I fargeblanding.
Blomstrer juli-august
Høyd 70 cm. H 6..

Serratula coronata
ssp. insularis
serratula
Tistellignende høy
plante fra Japan.
God pollinatorplante

Trollius chinensis
smalballblom
Fra Nord-Kina.
Blomstrer juni-juli
med gullgule,
halvfylte, åpne
blomstrer. Gjerne
fuktig vokseplass.
Høyde 60-80cm.H 7

Trollius europaeus
ballblom
Blomstrer juni-juli med
lysegule, ballformede
blomster. Finnes også
viltvoksende på fuktige
steder. Høyde 50-70cm.
H 7.

Thalictrum
aquilegifolium
akeleiefrøstjerne
Har vært brukt som
hageplante i Norge
siden slutten av 1600tallet. Bladene ligner
akeleieblad,
blomstene lysfiolette i
lette samlinger. Vil ha
sol eller lett skygge
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Verbascum
chaixxi album
hvit
orientkongslys
Godt forgreinet med
stive stilker og hvite
blomster med
plommerøde
støvbærere.
Blomstrer juliaugust. Høyde
100cm. H 5-6
Veronica
gentianoides
kosakkveronika
Fra Kaukasus.
Blomstrer mai-juni
med lyseblå blomster
med mørkere årer.
Rabatt og
bunndekke. Høyde
40-50 cm. H 7

Veronica austrica
ssp. teucrium
«Royal Blue»
firtannveronika
Mengder av klarblå
blomster i juni-juli.
Vokser både i sol og
halvskygge.
Høyde 35 cm. H6

Veronicastrum
virgimaceum
kransveronika
Høy veronikalignende
plante som blomstrer
i juli-september.
Høyde 80-100 cm.
H6-7

Enkelteksenplarer av legestokkrose, kokardeblomst og prydsvinerot er ikke tatt
med i karalogen.

Stauder fra Oldemors Hage
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Aconitum
napellus
storhjelm
Gammel hageplante
som har vært dyrket
siden middelalderen.
Blomstrer juli-august
med mørkeblå
blomster. Vil helst ha
fuktig og dyp jord.
Giftig. Høyde 80100cm. H8storhjelm
Delphinium
cultorum
hageridderspore
Høye, hvite
blomsterspir. Kan
trenge støtte, passer
mot en vegg eller bak
i en rabatt. Blomstrer
juli-august. Høyde
120-150 cm. H6.

Aster novi-belgii
virginia-aster
En herdig
høstblomstrende
aster med rødlilla
blomster.
Tiltrekkende for
humler og andre
insekter om høsten.
Høyde 80-100 cm.

Heliopsis
helianthoides var.
scabra
rusoløye
Høstblomstrende høy
plante. Sprer seg med
korte utløpere

Hemerocallis
liliasphodelus
daglilje
Flerårig hardfør
plante. Flere sorter
og mange hybrider.
Blomstrer juni-juli.
Hver blomst varer
bare en dag, men det
kommer stadig nye.
Høyde 50-80cm.
H6-

Geranium x
magnificum
Prydstorkenebb
Hardfør
storkenebbhybrid
som blomstrer
midtsommer med
blåfiolette blomster.
Sol eller halvskygge.
Opprett vekst.
Høyde 50 cm
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Hemerocallis
fulva
brun daglilje
Blomstrer juliaugust.
Gammel hagestaude
som er hardfør og
nøysom. Hver
blomst varer ikke
lenge, men det
kommer stadig nye.

Iris pseudocorussverdlilje
Hardfør plante for de
fleste forhold. Vokser
vill ved elver og vann,
men tåler godt å vokse
tørrere. Gule blomster i
juni-juli. Kan bli ca. en
meter høy s

Iris sibirica
sibiriris
Høy velkjent iris
med smale blad.
Vokser i tuer

. Leucanthemum x
superbum
kjempekrage
Blomstrer juli-august
med store, hvite
krageblomster.
Buskaktig voksemåte,
god til snitt. Høyde
60cm. H6-7.
Physostega
virginiana
virginialeddblom
Høy,høstblomstrende
med rosa blomster i
juli-september. Plantes
i sol eller halvskygge.
Vil ha næringsrik og
leirholdig jord. Fin til
snitt. Høyde 80-90cm.
H5.
Primula juliaehybrid
Kaukasusnøkleblom
Primulsort med rosa
blomster, en på hver
stilk. Blomstrer aprilmai

Phlox paniculata
høstfloks
Fra Nord-Amerika.
Gammel hageplante,
hardfør og villig.
Rosa blomster i julisept. Høyde 70-80
cm. H6-8. Fargen
kan avvike fra bildet.
Primula
denticulata
kuleprimula
Runde
blomsterstander i
rødlilla, hvite eller
blå farger. Blomstrer
april-juni.
Lettdyrket for
steinbed og rabatt.
Høyde 20cm
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Pulmonaria
saccharata
Perlelungeurt
Tidligblomstrende og
med hvitflekkete blad.
God plante for humler
og bier. Kan plantes i
skygge, men trives
også i sol. Blomstrer
april-mai. Høyde
40cm. H5.

Rudbeckia
lacinata
-gjerdesolhatt

Symphytum
asperum forvalurt
Høy og kraftig plante
med klarblå blomster.
Populær hos humler
og bier.

Thalictrum
minus
kystfrøstjerne
Plante med lette,
fjærdelte blad og
hengende blomster
med gule
pollenbærere.
Høyde 20-40 cm

Høy, velkjent staude
med gule blmster.
Kalles også «Kyss
meg over gjerdet».
Trenger støtte.

