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Årets Perenn 2012 är blå bolltistel, Echinops bannaticus
En formstark stjärna som förlänger säsongen med sina svävande glober över den soliga rabatten!
Blå bolltistel är den perenn som skapar starkast form och volym i den blå rabatten. Inget ont om riddarsporrar och lupiner men de kommer inte i närheten av den blå bolltistelns fylliga, stadiga växtsätt.
Bara en tistel, säger en del nedlåtande. Det bär den blå bolltisteln med upphöjt lugn och påpekar att Skottlands nationalblomma är en tistel! Humlor och fjärilar älskar den puderblå klotblomman, vars skönhet varken hotas av starkt solljus, vind, hetta eller torka. Fröställningarna är dessutom fina matförråd för fåglarna på vintern. 
Den blå bolltisteln har perfekt formade stålblå trumpinnar, med lång blomning från juli.  Gör sig bra i större grupper men fungerar även som solitär med en låg marktäckare runt.
Bli lite närsynt! Se in i den blå bolltistelns blomstervärld. Det som framstår som tuffa spikklubbor består av hundratals små blommor som stöttar varandra, i skira duvblå sfärer!
Den blå bolltisteln har odlats för sitt prydnadsvärde i Sverige sedan 1600-talet. I slutet av 1700-talet tog europeiska emigranter med sig sina favoritväxter till USA.  Därför växer den blå bolltisteln bl.a. i president George Washingtons trädgård i Mount Vernon. Svenske diktaren Erik Axel Karlfeldt planterade blå bolltistel i sin trädgård i Sjugare by, Dalarna.
Lättskött                                                                                                                                                                 Blå bolltistel är härdig och anspråkslös. Den är en torktålig överlevare som har djupt skurna, torniga blad med silvrig undersida. Den trivs i de flesta jordar, kanske bäst i sol och torka, till och med vid en väldränerad husvägg. Även i en bättre trädgårdsjord och lite halvskugga växer bolltisteln bra. Den blå bolltisteln har djupa rötter och därför trivs den inte i trånga krukor. Planterad, ute i friheten i jorden, gör den sig bäst! Den växer svagt under försommaren, nästan i smyg bland andra tåliga perenner. Men mitt i sommaren får den fart och blommar stadigt fram till höst! Hetta och kyla är inget problem för den, men ihållande väta kan knäcka den bästa bolltistel!
Till snitt
Till och med som avklippt håller den blå bolltisteln huvudet högt och förgyller varje bukett eller torkat arrangemang. 
 - Grymt användbar till snitt, som en odlare uttryckte det!                                                                              Den färska bolltisteln står ofta veckor i vas. Den passar riktigt bra att torka. Klipp den då innan blommorna öppnat sig.
Förena nytta med nöje! Klipp av den första blomningen till vas eller eternell och få ett nytt flor innan frosten!



Sorter: Echinops bannaticus (ritro), 120 cm blå                                                                                                           Echinops bannaticus ‘Blue Glow’, 120 cm, stålblå.                                                                                       Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’, 120 cm. klarblå                                                                     Echinops bannaticus ’Veitch’s Blue 100 cm lysande blåviolett 
Släktnamnet Echinops kommer av grekiskans ekhinos, igelkott, och ops, utseende. Artnamnet bannaticus betyder ’från Banaterna’, det område i Rumänien den tros härstamma från.
Sällskap
Årets Perenn 2012 är det perfekta sällskapet! Välj sammanhang av tuffa, soltåliga perenner. Blått, vitt och silver passar utmärkt!                                                                                                                      Men det är när vi tillsätter lejongult, orange och lime, eller purpur och rosa, som den blå bolltisteln strålar i hela sin skönhet!
Den är mycket vacker till prydnadsgräs och sten, liksom i den mjukare perennrabatten. Dra nytta av att den blå bolltisteln inte växer upp så tidigt och plantera, lökväxter,  jättevallmo och trädgårdsiris bakom den. När vallmo och iris vissnat ner, kommer bolltisteln upp i sin fulla prakt!
Text: Lena Åberg
Hämta högupplösta bilder av Årets Perenn 2012, för fri publicering samt info om 
Årets Perenn 1997-2011 på www.perennagruppen.com

Detta Pressmeddelande är utsänt av Perennagruppen inom LRF Trädgård. Det är vi Sveriges Perennodlare, som med vår samlade kunskap och erfarenhet utser Årets Perenn. Syftet är att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter. Årets Perenn är frisk, vacker och härdig. 
Välkommen att kontakta oss för ytterligare information: e-post: styrelsen@perennagruppen.com

Årets Perenn 1997-2011
Tidigare uppmärksammade och uppskattade perenner är:                                                                               1997 stäppsalvia, Salvia nemorosa, 1998 röd solhatt, Echinacea purpurea ’Magnus,                      1999 jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, 2000 kärleksört, Hylotelephium/Sedum ’Matrona’,         2001 ulleternell, Anaphalis triplinervis, 2002 blodnäva, Geranium sanguineum ’Max Frei’,           2003 rödbladig alunrot, Heuchera micrantha i sorter, 2004 sköldpaddsört, Chelone obliqua,        2005 stjärnflocka, Astrantia major, 2006  kransveronika, Veronicastrum virginicum,                    2007 jättetåtel, Molinia arundinacea, 2008 vitblommande fläckig lungört, Pulmonaria officinalis, 2009 gullnattljus, Oenothera fruticosa, 2010 koreansk plymspirea , Aruncus aethusifolius 2011blomsterfunkia, Hosta fortunei, fem sorter
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. Blå bolltistel är en formstark stjärna som förlänger säsongen, med sina svävande stålblå glober och fylliga volym, över den soliga rabatten!

. Blå bolltistel är härdig, anspråkslös och trivs i de flesta jordar. Den är en torktålig överlevare som har djupt skurna, torniga blad med silvrig undersida.

. Medelhavsträdgården får ett lyft, den passar också tillsammans med prydnadsgräs och sten, liksom i den mjukare perennrabatten. Den gör sig bra i större grupper bland andra tuffa perenner men fungerar även som solitär med låga marktäckare runt.

. Mycket användbar till snitt! Till och med som avklippt håller den blå bolltisteln huvudet högt och förgyller varje bukett eller torkat arrangemang.  Den färska bolltisteln står ofta veckor i vas. Den passar riktigt bra att torka. Klipp den då innan blommorna öppnat sig.

. Den passar i många sällskap, är snygg med växter i vitt, blått och silver. Tillsammans med perenner i orange, lejongult och lime, eller rosa och purpur riktigt strålar den!
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Sällskapsväxter till blå bolltistel, Echinops bannaticus – Årets perenn 2012

Soligt och torrt läge: 
röllika, Achillea, sorter
anisisop, Agastache
lökväxter, Allium, sorter
ulleternell, Anaphalis triplinervis
färgkulla, Anthemis ’Sauce Hollandaise’
vitmalört, Artemisia ludoviciana
pipört, Centranthus ruber cocc./albus
montbretia, Crocosmia
myrtentörel, Euphorbia myrsinites
trebladsspira, Gillenia trifoliata
brudslöja, Gypsophila paniculata, sorter
kärleksört, Hylotelephium/Sedum
trädgårdsiris, Iris germanica, sorter
grekvädd, Knautia macedonica
fackellilja, Kniphofia, sorter
lavendel, Lavandula, sorter
kantnepeta, Nepeta faassenii
stor drakblomma, Nepeta sibirica
himmelsspira, Perovskia atripl.
kryddsalvia, Salvia officinalis, sorter
stäppsalvia, Salvia nemorosa, sorter
lammöron, Stachys, sorter
kungsljus, Verbascum, sorter

Prynadsgräs:
darrgräs, Briza, sorter
svingel, Festuca, sorter
ängshavre, Helictotrichon sempervirens
jungfruhirs, Panicum virgatum, sorter
silvergräs, Stipa calamagrostis
jättefjädergräs, Stipa gigantea














Bra trädgårdsjord i sol med någon skugga
praktröllika, Achillea filipendula, sorter
röllika, Achillea millefolium, sorter
lökväxter, Allium, sorter
höstanemon, Anemone hup./hybrida, sorter
höstöga, Coreopsis ’Moonbeam’
solhatt/rudbeckia, Echinacea, sorter
gulltörel, Euphorbia ploychroma
daglilja, Hemerocallis, sorter
krissla/ålandsrot, Inula, sorter
gulbladig kungsmynta, Origanum v. ’Aureum’
jättevallmo, Papaver orientale, sorter
lejonsvans, Phlomis russeliana
höstflox, Phlox paniculata, sorter
gullris, Solidago/Solidaster, sorter
rudbeckia, Rudbeckia, sorter
violruta, Thalictrum, sorter 
kransveronika, Veronicastrum virg. sorter

Prydnadsgräs:
diamantrör, Calamagrostis brachytrica
miskantus, Miscanthus, sorter
borstgräs, Pennisetum, sorter






















Sällskapsväxter till blå bolltistel, Echinops bannaticus - Årets Perenn 2012
Blå bolltistel är en formstark stjärna som förlänger säsongen, med sina svävande stålblå glober och fylliga volym, över den soliga rabatten. Den är härdig och anspråkslös perenn som trivs i de flesta jordar. Den är en torktålig överlevare som passar att plantera framför lökväxter, jättevallmo och trädgårdsiris. När de vissnar ner kommer bolltisteln i sin fulla prakt! Medelhavsträdgården får ett lyft, den passar med både prydnadsgräs, sten och vatten, liksom i den mjukare perennrabatten. Den gör sig bra i större grupper tillsammans med tuffa perenner men fungerar även som solitär med en låg marktäckare runt. Blå bolltistel är snygg med växter i vitt, blått och silver. Tillsammans med perenner i orange, lejongult och lime, eller rosa och purpur riktigt strålar den!
Soligt och torrt läge:
Blå och violett: anisisop, Agastache
lökväxter, Alium höga 
trädgårdsiris, Iris germanica 
lavendel, Lavandula 
kantnepeta, Nepeta faassenii
stor drakblomma, Nepeta sibirica
himmelsspira, Perovskia atripl.
kryddsalvia, Salvia officinalis 
stäppsalvia, Salvia nemorosa 
Vit och silver: ulleternell, Anaphalis triplinervis
vitmalört, Artemisia ludoviciana
pipört, Centranthus ruber albus
brudslöja, Gypsophila paniculata 
trädgårdsiris, Iris germanica 
lammöron, Stachys 
kungsljus, Verbascum 
Gult, orange och lime: röllika, Achillea
färgkulla, Anthemis 
montbretia, Crocosmia
myrtentörel, Euphorbia myrsinites
trädgårdsiris, Iris germanica 
fackellilja, Kniphofia 
Rosa, rött och purpur: pipört, Centranthus ruber 
brudslöja, Gypsophila paniculata 
kärleksört, Hylotelephium/Sedum
trädgårdsiris, Iris germanica 
grekvädd, Knautia macedonica
kryddsalvia, Salvia officinalis 
stäppsalvia, Salvia nemorosa 
kungsljus, Verbascum 
Prydnadsgräs: darrgräs, Briza 
svingel, Festuca 
ängshavre, Helictotrichon semp.
jungfruhirs, Panicum virgatum 
silvergräs, Stipa calamagrostis
jättefjädergräs, Stipa gigantea



Bra trädgårdsjord i sol 
Blått och violett:  lökväxter, Allium  höga
höstanemon, Anemone hup./hybr.
daglilja, Hemerocallis 
jättevallmo, Papaver orientale  
höstflox, Phlox paniculata 
stäppsalvia, Salvia nemorosa 
violruta, Thalictrum 
kransveronika, Veronicastrum virg. 
Vitt och silver: höstanemon, Anemone hup./hybr.
trebladsspira, Gillenia trifoliata
daglilja, Hemerocallis 
jättevallmo, Papaver orientale  
höstflox, Phlox paniculata 
violruta, Thalictrum 
kransveronika, Veronicastrum virg. 
Gult, orange och lime: praktröllika, Achillea filip.
röllika, Achillea millefolium 
höstöga, Coreposis ’Moonbeam’
solhatt/rudbeckia, Echinacea 
gulltörel, Euphorbia ploychroma
daglilja, Hemerocallis 
krissla/ålandsrot, Inula 
gulbladig kungsmynta, Origanum  
jättevallmo, Papaver orientale  
lejonsvans, Phlomis russeliana
rudbeckia, Rudbeckia 
gullris, Solidago i lime o. gult 
Rosa, rött och purpur: röllika, Achillea millef.
	höstanemon, Anemone hup./hybr.
solhatt/rudbeckia, Echinacea 
kärleksört, Hylotelephium/Sedum
jättevallmo, Papaver orientale  
höstflox, Phlox paniculata 
violruta, Thalictrum varianter 
kransveronika, Veronicastrum virg.
Prydnadsgräs: diamantrör, Calamagrostis brachyt
miskantus, Miscanthus
borstgräs, Pennisetum 


