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På tok för ovanliga?
Trädgårdstok – Dasiphora Fruticosa-Gruppen

Att den är lättodlad, 
pålitlig, långblommande 

och härdig gör den vanlig 
i offentliga planteringar. 

Men med alla nya 
namnsorter och blomning 

ända in i september 
borde trädgårdstoken 

vara välkommen även i 
trädgårdens finrum.

Buskarna som i folkmun brukar kallas ölands-
tok dras med en rejäl tråkstämpel och ses ofta 
lite över axeln av trädgårdsfolk. Det tycker jag 
är synd. Om man dras med både torrt klimat, 
rådjur och mördarsniglar så är Dasiphora en be-
kymmersfri glädjekälla när mycket annat råkar 
ut för elände.  
Med sina bulliga runda former passar de väl-
digt bra i blandade planteringar. Visst kan de 
bli lite risiga, men då beskär man dem bara mer 
eller mindre brutalt och året därpå är de utsökt 
fräscha och blommar fint.

Inte bara gult!
Man tänker sig nog oftast buskarna med knall-
gula blommor, och det kan väl medges att de 
inte är så väldigt spännande även om det kan 
vara nog så trevligt med en gul färgklick här 
och var. Men det finns trädgårdstokar i flera 
andra trevliga färger. Vitt, blekrosa, knallrosa, 
ljusgult, senapsgult, bronsfärgat, tomatrött 
och orange. Dessutom finns det både höga och 
lågväxande sorter, mer eller mindre kompakta. 
De vita är mina favoriter och de passar nästan 
överallt.
Det bästa av allt är att buskarna blommar så 
länge och så sent på säsongen. De börjar lite la-

gom på högsommaren men så kulminerar blom-
ningen i september, när mycket annat redan har 
blommat över. Några trädgårdstokar är alltså 
ett bra sätt att försäkra sig om härlig blomning 
både sensommar och höst.

Friska & lättskötta
De är tåliga, friska och lättskötta, det vill säga 
de kräver nästan ingenting sedan de väl är eta-
blerade. Ett soligt läge rekommenderas. Men 
den extrema värme- och torrperioden somma-
ren 2018 fick även mina tokar att krokna, och 
jag valde därför att ge lite av det dyrbara vattnet 
till några av dem när jag givit upp om att hålla 
liv i alla mina rododendron. Så kan prioritering-
arna ändras!
Härdigheten för sorterna varierar mellan zon 3 
och 7, men för de flesta verkar zon 4–5 gälla.

Mindre populärt namnbyte
I december 2015 fördes tokarna över från 
släktet Potentilla till Dasiphora i Skud (Svensk 
Kulturväxtdatabas). Men fortfarande hänger 
det gamla vetenskapliga namnet kvar här 
och där i handeln. Eftersom de namnsorter 
som säljs ofta är korsningar mellan flera olika 
arter återfinns nu alla toksorter under Da-
siphora Fruticosa-Gruppen och det svenska 
namnet trädgårdstok.

Anna Lundborg
text och foto
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1. Dasiphora ’Floppy Disk’.

2. Dasiphora Mango Tango 
(’Uman’).

3. Dasiphora ’Manchu’.

4. Dasiphora Pink Paradise 
(’Kupinpa’).

5. Dasiphora ’Limelight’.

6. Dasiphora ’Daydawn’.

7. Dasiphora ’Pink Beauty’.

8. En senapsgul trädgårdstok som 
Anna har tappat bort namnet på.

9. Dasiphora LeMon Meringue 
(’Bailmeringue’).

10. En vit favorit som liknar 
populära Dasiphora ’Abbotswood’.

11. Dasiphora fruticosa, tok – arten 
som vi är vana vid att se den i 
kommunala planteringar.

12. Dasiphora Marian red robin 
(’Marrob’).

Anna Lundborg
Var: Nordväst om Uppsala.

Trädgård: Mycket träd och 
buskar som nu dominerar 
över de många rosorna.

Yta: 10 000 kvm före detta 
leråker plus en skogsbacke.

Odlingszon: Snäll zon 4.1211
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