
 

Lonicera involucrata BAGGBÖLE® E (’Ep Lonba’)  

- skärmtry BAGGBÖLE® E 
 

Tät medelstor buske med utbrett växtsätt  
  

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Lonicera involucrata BAGGBÖLE® E (’Ep Lonba’) - skärmtry BAGGBÖLE® E 

Härdighet:  Zon 1-6(7)   

Växtsätt: Tätt utbrett växtsätt med en höjd av 1-1,50 m beroende på ståndort och 

planteringstäthet. God marktäckande förmåga. 

Växtplats:  Sol-halvskugga 

Användning: Buskage i offentliga miljöer, i bryn, underplantering till större träd och i vägmiljöer.   

E-merit:  Frisk, härdig sort med ett utbrett växtsätt med god marktäckande förmåga. 

Lägre än andra sorter av skärmtry.  

Ursprung:  Kommer från en frösådd av frön från University of Alberta, Canada.  

Urval av Arboretum Norr och forskningsstationen i Öjebyn. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Denna art är vildväxande från norra och centrala Nordamerika ner till Mexiko i söder. 

Växtmaterialet kom ursprungligen som frö från University of Alberta till Arboretum Norr i Umeå. 

Sorten är utvärderad i mångåriga försök på forskningsstationen i Öjebyn (då SLU) och i Arboretum 

Norr. 

 

Växtbeskrivning  

Sorten är låg, tät och bredväxande. I full sol och på inte alltför tung jord så blir den ca 1 m hög. I 

mer skuggigt läge och då den blir trängd av andra buskar blir den högre, uppåt 1,50 m. 

    

Bladverket är glänsande grönt och ger ett ljust intryck. Blomningen påbörjas redan i slutet av maj – 

början av juni. Blommorna är gula till gulorange. De sitter två och två i bladvecken omgivna av två 

större och två mindre kraftigt röda högblad (”skärmar”). Frukten sitter parvis och är glänsande 

svart, omgiven av de nu fullt utvecklade högbladen.  

 

Skärmtry BAGGBÖLE E är frisk, robust och anspråkslös avseende växtplats, men gärna något 

fuktiga, mullrika jordar i sol-halvskugga. Sorten är mycket härdig och inga klimatskador har 

noterats i Öjebyn. Zon 1-6(7). 

 

Växtplats  

Sol-halvskugga 

 

Användning 

Sorten ger låga, täta, välformade buskage som täcker upp bra t ex i bryn. Den tidiga blomningen 

och de dekorativa bären omgivna av röda högblad förstärker prydnadsvärdet. Växten är en 

användbar buskageväxt även i skuggiga lägen som under-vegetationen till större träd. Blomning och 

fruktsättning blir då sparsammare. Dessa karaktärer i kombination med skärmtryets erkända stora 

tålighet att växa i vägmiljö och goda härdighet, kommer att göra den till en mycket värdefull buske 

med marktäckande förmåga.  

 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat BAGGBÖLE E enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

  



 

Namnsättning/sortskydd  

Namnet Baggböle syftar på en liten by ca 10 km väster om Umeå.  

Varumärkesrätt har erhållits för namnet inom EU, officiellt sortnamn är ’Ep Lonba’.  

Sorten är royaltybelagd. 

 

Övrigt 

Denna sort av skärmtry är betydligt lägre än sorterna ´Malmberget´ och ´Lycksele´ som tidigare 

presenterats av Elisabeth Öberg från utvecklingsarbete som genomförts vid SLU 

Öjebyn/Röbäcksdalen. 

 

Tomas Lagerström såg sorten första gången 2006 vid ett besök på Öjebyn och slogs då av det 

utbredda växtsättet och det täta friskt gröna bladverket. 

 

 

Källor 

Elisabeth Öberg, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, Öjebyn 

Johnny Schimmel, Arboretum Norr 

Tomas Lagerström, SLU/Ultuna 

Elisabet Nilsson, Elitplantstationen 

OHIM  (http://oami.europa.eu) – varumärkesregistret inom EU 

Sammanställning av Gunnel Holm, E-planta ek. förening. 2013. 

        

 

 

 

 

 

 

http://oami.europa.eu/

