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Låg och tätvuxen sort av krypvide med grågröna blad  

och rik blomning med gula kissar. Hanklon. 
 

 

 Ursprung/härkomst 
Krypvidet växer vilt över större delen av Europa samt i Sibirien och Centralasien. Sorten 

’Grey Carpet’ är selekterad ur svenskt vildmaterial. 

 

 Beskrivning 
Sorten ’Grey Carpet’ blir 10-15 cm hög och kan täcka en yta av en kvm efter 4 år. Ett 

viktigt urvalskriterium har varit tätgrenighet i centrum av plantan. Bladen är grågröna 

och håriga. De får på hösten gul eller gröngul höstfärg. Fuktiga somrar kan svaga 

rostangrepp uppträda i slutet av växtsäsongen. Sorten ’Grey Carpet’ är av hankön och 

blommorna är gula. Den har inte ingått i rikstäckande försök. Kloner av liknande 

ursprung har provats från Alnarp i söder till Piteå i norr utan att skadas. 

 

 Ståndort 
Krypvidet växer i naturen ofta på fuktiga hedar och på myrar men kan också förekomma 

på torrare ställen som järnvägsbankar och vägslänter. Som andra viden är det 

ljuskrävande och bör därför användas på ljusa platser. Krypvidet kan växa på de flesta 

jordar men på lerhaltig och/eller näringsrik jord kan det bli problem med 

ogräskonkurrens. Krypvide bör inte användas på jordar som frän början innehåller 

fleråriga rotogräs som kvickrot, åkertistel och liknande. 

 

 Sortiment 
Den i handeln förekommande Salix repens ’Arenaria’ (’Nitida’) blir i södra Sverige 1,5-2,0 

meter hög. Sorten ’Grey Carpet’ är vald som ett lågväxande alternativ. Den har i 

jämförelse liknande sorter som de holländska ’Voorthuizen’ och ’Boyd’s Pendulous’ visat 

överlägsna marktäckande egenskaper. 

 

 Förökning 
Förökning kan ske genom sommarsticklingar i tunnel eller med vedartade sticklingar 

direkt på friland eller i container. 

 

 Anmärkning 
Vid plantering bör plantor av krypvide skäras tillbaka till 10-15 cm från rothalsen i avsikt 

att stimulera tätare växt.  

 

’Grey Carpet’ är en värdefull bifoderväxt. 

 

 


