Buddleja ’Blåvinge’ är en ny, härdig och värdefull fjärilsbuske
När en trädgårdsmästare har föresatt sig att hitta en
lösning, är tålamodet och förväntningens glädje stor.
Det gäller också för trädgårdsmästaren Torgny Karlsson,
som hyser en speciell kärlek till de vackra och underbart
doftande fjärilsbuskarna, som kan ha svårt att övervintra
i Sverige.
En dag klippte han av en tillfällighet av en överblommad
gren av sorten ’Black Night’. “Jag hade aldrig testat att
fröföröka fjärilsbuske, så jag visste faktiskt inte hur man gjorde
eller hur fröna såg ut”, berättar Torgny, som sedan 1974
har ägnat sig åt att odla och sälja växter.
Det skulle senare visa sig vara en succe´, och i sålådan
grodde redan efter en vecka ett myller av nya små plantor. “Det hade tagit en evighet att skola alla plantor i var sin
kruka, så jag bröt försiktigt små delar av såbädden och omplanterade dessa i 100 nya krukor”, berättar han. Då plantorna
hade tagit sig, flyttades de ut från växthuset och ut i
plantskolan.
En nål i en höstack
Trädgårdsmästaren Torgny Karlsson iakttog nyfiket
de nya fjärilsbuskarna, och speciellt en som avvek från
mängden. “Plantans bladverk var silveraktigt och blomställningen var mer kompakt än de andras”, berättar den hoppfulle växtförädlaren. Under påföljande vinter höll han
tummarna för att just den utvalda plantan skulle klara
sig. Det gjorde den lyckligtvis, och det skulle också visa
sig, att det var den enda som var härdig nog.
Allt detta hände för 20 år sedan. Torgny blev förtjust
i sin nya fjärilsbuske och började uppföröka den med
sticklingar, så att dotterplantorna blev enhetliga. De nya
plantorna delade han ut, så att de kunde bli testade på
sin härdighet. Sålunda finns det fortfarande över 20 år
gamla exemplar som klarar sig fint.

Behov av en härdig Buddleja
Torgnys kollega, Växtmästaren i Osby, hjälpte till med
uppförökningen och sålde de nya plantorna. Kunderna
blev förtjusta i att äntligen kunna plantera fjärilsbuskar
som överlevde vintern.
Den danska plantskolan Gunnar Christensens Planteskole har fått förtroendet att uppföröka och introducera
’Blåvinge’ till den svenska marknaden.
Inte första gången
Det är inte första gången
som växtspanaren Torgny
Karlsson har haft framgång
med en ny växt. 1996 fick
han erkännande för en ny
ljungsort i engelska Heather
Society.
Hela tiden har han ögonen
öppna för plantor som avviker i blom- eller bladfärg,
för i naturen sker mutationer ständigt. Varje år testar
han sina nya sorters stabilitet och härdighet genom att
dela ut plantor till vänner
och bekanta. Precis som han
gjorde med ’Blåvinge’ för 20
år sedan.

Torgny Karlsson

Ringstedvej 92 DK-4173 Fjenneslev
info@gcplant.dk www.gcplant.dk

