
 

Lonicera reticulata ’Silver’ E - daggkaprifol ’Silver’ E  
ff 

Unik bladväxt med silveraktigt blågröna runda blad. 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Lonicera reticulata ’Silver’ E - daggkaprifol ’Silver’ E 

Härdighet: Zon 1–4   

Växtsätt:  Främst bladväxt, krypande om den ej får stöd. Lösbyggt växtsätt. Även som buske. 

Blomning: Blommar i juni med små gula blommor som saknar doft. 

Bär: Orangegula bär på hösten 

Blad/grenar:  Ovala eller omvänt äggrunda blad med vaxartade silveraktigt blågröna parblad som 

 ofta är skålformigt ihopväxta 

Växtplats:  Sol-skugga 

Användning: Odlas som låg buske eller med stöd av vägg eller spaljé  

E-merit:  En unik bladväxt med silveraktigt blågröna runda blad. Nytillskott i sortimentet.  

Ursprung:  Utvald av Rune Bengtsson, SLU/Alnarp 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Arten Lonicera reticulata (Syn. L. prolifera (G. Kirchn.) Rehder), daggkaprifol, är vildväxande i centrala 

Nordamerika. Den har varit i odling i mindre omfattning i svenska plantskolor under första halvan av 1900-

talet. Den tycks ibland ha odlats under namnet Lonicera flava som är en annan nordamerikansk art som 

sannolikt är dåligt härdig i Sverige. Sorten ’Silver’ har selekterats ur material av arten som odlats i Sverige.  

 

Beskrivning  

Den är normalt en buske med på upp till 2 meters höjd med lösbyggt växtsätt. Den har svag tendens att 

klättra men kan mot en stam eller vägg bli upp till 3 meter.  

 

Bladen är ovala eller omvänt äggrunda, 5-10 cm långa och 3-6 cm breda. De är blågröna och svagt håriga 

på undersidan, mer silveraktigt blågröna på ovansidan. Ett eller flera av de översta bladparen är skålformigt 

sammanvuxna runt det kraftiga skottet. Blommorna är små, gula och saknar doft samt utvecklas i ändarna 

av årsskotten. Frukterna är orangeröda. 

 

Sorten ’Silver’ är ett urval ur arten med mycket god silverfärgning av bladen, framförallt på sensommaren, 

men har i övrigt egenskaper som arten. 

 

Sorten har odlats hos Rune Bengtsson i drygt 20 år och i sparsam omfattning inom projekt P 80. Baserat på 

det bör härdigheten motsvara zon 1-4. 

 

Växtplats  

Sol-skugga 

 

Användning 

Den kan användas både som låg buske eller spaljerad mot vägg eller plank. Dess främsta merit är de 

silverfärgade bladen som gör den en förnäm följeväxt till många klematis samt till höstblommande buskar 

som buddleja, skäggbuske, hypericum, fuchsia m.fl. 

 

Förökning 

Förökning sker bäst genom halvhårda sticklingar på försommaren. Tillslaget i dimkammare på Alnarp har 

varit mycket god. 

 

Källor 

Rune Bengtsson 

Sammanställt av Gunnel Holm, E-planta ek förening. 2007. 

 


