Perennuppropet
Höstflox Phlox paniculata
Ur boken: Neue Blumen Neue Gärten Bornimer Wegweiser av Karl Foerster,
Bornim bei Potsdam-Sanssourcis, Am Raubfang
Gäller även bilden på framsidan

Hjälp oss att samla information om äldre tiders perenner

Perennuppropet

Sedan år 2000 finns ett nationellt program för att bevara
den genetiska mångfalden.
Programmet har fått namnet
POM – Programmet för Odlad
Mångfald.

I POM arbetar olika statstatliga
liga
myndigheter,
Sveriges
myndigheter,
Sveriges
lantbrukslantbruks
universitet,
växtuniversitet,
växtförädlingsförädlingsföretag,
NordGen,
företag, Nordiska genbanken,
botaniska trädgårdar, friluftsmuseer, Föreningen Sesam
och odlar
organisationer med
odlarorganisationer
att rädda och bevara det
det som
som
finns kvar.

www.pom.info

Henell Grafisk Form AB 2003. Grahns Tryckeri AB, 2009

Kontakta oss:
PERENNUPPROPET
Centrum för biologisk mångfald
Box 57
230 53 Alnarp
eller perennuppropet@pom.info

Riddarsporrar Neue Bornimer Edelrittersporne

Vi söker äldre sorter av perenna prydnadsväxter

Var med och rädda vårt gröna kulturarv

Var med och rädda vårt gröna kulturarv

Perennuppropet
Över den mångfald av perenner som en gång odlats vilar
ett akut hot. Därför gör vi nu en gemensam ansträngning
för att spåra och rädda äldre sorter av dessa prydnadsväxter.
Man kan till exempel finna dem i torp-, koloni- eller villaträdgården eller i parker och på kyrkogårdar.
Det gröna kulturarvet har en lång tradition i vårt land.
Våra kulturväxter har utvecklats och anpassat sig efter
växtplatsens klimat och jordmån samt våra odlingstraditioner. Förbundet med kulturväxterna finns både en rik
kulturhistoria att värna om och en genetisk mångfald
som är viktig att ta till vara.

Vi behöver din hjälp

Skriv och berätta:
• var och hur länge har växten odlats
• vem har odlat växten
• var har den kommit ifrån
• hur ser växten ut (höjd, blomfärg,
blomningstid, doft och liknande egenskaper)
• är någon speciell historia eller händelse
förknippad med växten



Känner du till var det
det finns
finns gamla
gamla rabattperenner?
rabattperenner? Skriv
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och
Vi är iVi
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av
av akleja,
aster,
funkia/hosta,
höstflox,
pion, riddarsporre,
akleja,
aster,
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höstflox,
iris, pion,
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Destormhatt.
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solbrud och
De bör ha planteår
1940.
rats/odlats före år 1940.

Sänd gärna foto (pappersbilder, diabilder
eller digitala foton).

Alla uppgifter som kommer in till Perennuppropet
kommer att behandlas, sedan tar vi kontakt med dig.
Kanske blir det just din växt som vi provodlar och som
kommer att bevaras på något friluftsmuseum eller i en
botanisk trädgård. På så sätt kan vi hjälpas åt att bevara
den odlade mångfalden till kommande generationer.

Postadress: PERENNUPPROPET
Centrum för biologisk mångfald
Box 57
230 53 Alnarp

Skicka inget växtmaterial. Vi kontaktar dig
och tillsammans beslutar vi vad som ska göras.

Epostadress: perennuppropet@pom.info

Perennuppropet kommer att pågå under flera år.
Inventeringsområden och arter kommer att variera
mellan åren. Håll utkik efter ny information i pressen
eller på www.pom.info.

Daglilja Hemerocallis aurant. flava i J. Schmitz priskurant, München, 1914

