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En härdig och blomrik sort av inhemskt ursprung 
 

 Härkomst 
Potentilla fruticosa växer vild i de kallare delarna av norra halvklotet. Ur hybrider mellan 

Potentilla fruticosa och närstående arter som P. arbuscula, P. davurica och P. parvifolia 

har det under åren uppstått en lång rad sorter. Potentilla fruticosa ’Fridhem’ hittades, 

som en avvikande fröplanta, av förre stadsträdgårdsmästaren Helge Boström i Umeå 

parkförvaltnings plantskola i Fridhemområdet. Boström har antagit att det kunde röra sig 

om en hybrid mellan sorterna ’Maanelys’ och ’Fridrich-senii’. Den togs i produktion och 

har ingått i rikstäckande Potentilla-försök genomfört av Roland Svensson. 

 

 Beskrivning 
Potentilla fruticosa ’Fridhem’ har ett kraftigt och tätt växtsätt. I det nämnda försöket 

nådde plantorna 1,3 meter i höjd efter 8 odlingssäsonger. Blomningen är riklig och 

blomfärgen gul. Sorten utmärker sig genom att grönska tidigt och att avsluta tillväxten 

tidigt. Dessa egenskaper gör den till en av de mest odlingsvärda ölandstok-sorterna för 

norra och mellersta Sverige. Erfarenheter från nämnda försök motsvarar härdighet i zon 

1-6. 

 

 Ståndort/Användning 
Ölandstoken växer i naturen på många olika markförhållanden men alltid i ljusa lägen i 

bergstrakter eller, som på Öland, i alvarvegetation. 

 

I odling är den anspråkslös men den får sin bästa utveckling i lätt, mullrik och relativt 

näringsrik jord. I sortimentet framstår sorten ’Fridhem’ som en värdefull sort bland de 

något högre ölandstokarna framförallt för norra och mellersta Sverige. I södra Sverige 

finns flera nyare sorter, som ex ’Goldfinger’ med längre blomningstid på hösten. 

 

 Sortegenskaper 
Förökning sker med sommarsticklingar. 
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