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Nyhed Clematis hybrida x Tekla™ Garland® Evipo069(N) 
 

Producent Poulsen Roser A/S 
 

Beskrivelse 
 

Poulsen Roser A/S har som de første forædlet en klematis med den nye 
egenskab, at den kan anvendes som indendørs potteplante og kan 
produceres og sælges som duftranke. Blomsterne har en holdbarhed på op 
til 6 uger, selv under dårlige lysforhold.  
 
Det er aldrig set før, at klematis bliver produceres som indendørs 
potteplante, så det i sig selv er unikt for denne nyhed.  
 
Den tåler frost, så den kan også plantes ud, hvor den vil fortsætte med sin 
blomstring indtil frosten sætter ind. Den er nem at holde og er derfor let at 
opnå succes med for forbrugeren. 
 

Branchespecifikke 
fordele 

Den tåler lang transport uden at blomsterne eller knopperne falder af eller 
bliver beskadiget. 
 

Salgssæson Marts - oktober 
 

Klar til salg Forår 2014 
 

 

http://floradania.dk/uploads/pics/Clematis_hybrida_Tekla_2014_FIA.jpg


Nominerede nyheder til Floradania Innovation Award 2014 

 

 

INDOOR PLANTS 2014 

 

 

 

Nyhed Capsicum annuum 'Bomba Black' 
 

Producent Gartneriet Pedersen A/S 
 

Beskrivelse ’Bomba Black' er en dansk forædlet prydpeber. Den er meget mørkløvet 
med store, blanke og helt sorte frugter, og er en spændende plante at bruge 
indendørs. Den kan også anvendes i krukker udendørs. ’Bomba Black’ tåler 
direkte sol og må gerne tørre ud mellem vandingerne. 
 
 

Salgssæson Juli-oktober 
 

Klar til salg Medio august 2013 
 

 

 

 

 

http://floradania.dk/uploads/pics/Capsicum_annuum_Bomba_Black_2014_FIA.jpg
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Nyhed Hibiscus sabdariffa ’Tea Plant™’ 
 

Producent Hawaii Gartneriet I/S 
 

Beskrivelse Hibiscus sabdariffa er en ny plante, som gartneriet har navngivet 'Tea 
Plant™', da den blandt andet anvendes som te, der skulle have gode 
egenskaber på helbredet.  
 
Hawaii Gartneriet I/S sælger den udelukkende som en grøn plante på grund 
af den spændende flotte løv, men den får også røde blomsterbælge, som er 
meget dekorative.  
 
’Tea Plant’ skal vandes regelmæssigt og stilles lyst, men ikke i direkte sol.   
 
'Tea Plant™' sælges med en stiketiket og sammen med en 
informationsfolder. 
 

Salgssæson Hele året 
 

Klar til salg Juli 2013 i begrænsede mængder 
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Nyhed Hydrangea macrophylla 'Black' 
 

Producent Gartneriet 4Kløver 
 

Beskrivelse Hortensia 'Black' er en ny forædling fra 4Kløver og er kendetegnet ved sine 
sorte stængler, som står i tydelig kontrast til blomsternes sarte farver. 
Blomsten er sart lyserød med en mørkere kant på højbladene, og hvis den 
blåfarves bliver den lyseblå med en tilsvarende mørkere blå kant på 
højbladene.  
 
Ved den rette pasning kan forbrugeren opleve blomster med meget lang 
holdbarhed, hvor farverne også trækker smukt op i de sene antikke stadier.  
 
Hortensia ’Black’ er målrettet den kvalitetsbevidste forbruger, der går efter 
eksklusive farverige og holdbare planter.  
 
Den kan anvendes som snit, hvor den har en længere holdbarhed end andre 
traditionelle Hydrangea-sorter.  
 

Branchespecifikke 
fordele 

Hortensia 'Black' har en kort drivningstid fra vinterstadie og frem til blomst, 
hvilket giver en produktionsmæssig energibesparelse på ca. 20 % i forhold til 
traditionelle sorter.    
 

Salgssæson Februar – august 
 

Klar til salg Februar 2014 
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Nyhed Trifolium repens ”Estelle” 
 

Producent Gartneriet Råhøj 
 

Beskrivelse Ny forædlet Trifolium, som er opkaldt efter Sveriges nye prinsesse Estelle. 
Den er forædlet med nye farver og tegninger på bladene, som giver den 
øget prydværdi. Den er vinterhårdfør og får duftende blomster. 
 
Planten er tiltænkt alle typer forbrugere og er i høj grad egnet til krukker 
men også til havens bede.  
 

Salgssæson Uge 10-40 (marts-september) 
 

Klar til salg Uge 10 - 2014 
 

http://floradania.dk/uploads/pics/Trifolium_Estelle_2014_FIA.jpg
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Nyhed Clematis hybrida x Nubia™ Boulevard® Evipo079(N) 
 

Producent Poulsen Roser A/S 
 

Beskrivelse 
 

Dette er en klematis, som i modsætning til andre klematis er remonterende 
og blomstrer kontinuerligt igennem hele sommerperioden. 
 
Farven er en ny tilføjelse til farveskalaen på klematis. Den er meget nem at 
holde, og Poulsen Roser garanterer at forbrugeren vil få succes med den.  
 

Branchespecifikke 
fordele 

Den er i produktionen nemmere at håndtere en andre klematissorter, da 
den som alle Boulevard®- sorter kan reguleres ved lys og varme. De 
halvfærdige klematis, som anvendes til færdigvarer, kan opbevares på køl, 
og dermed times til at være i blomst til et bestemt salgstidspunkt.  
 
Da den er mere kompakt end andre klematis-sorter kræver den mindre 
opbinding, hvilket igen sparer tid i produktionen. Dette er med til at 
mindske svind i den enkelte produktion. 
 

Salgssæson Marts - oktober 
 

Klar til salg Forår 2014 
 

http://floradania.dk/uploads/pics/Clematis_hybrida_Nubia_2014_FIA.jpg
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Nyhed Aster novi-belgii ”Sasha” 
 

Producent Gartneriet Råhøj 
 

Beskrivelse Aster novi-belgii ’Sasha’ har store røde fyldige blomster og er en robust 
plante med en lang holdbarhed. Planten er egnet for alle typer forbrugere 
og er velegnet til krukker. 
 
Som alle Mystery Lady-sorter er denne også opkaldt efter en kendt 
skuespiller, her den amerikanske Sasha Alexander.  
 
Der udarbejdes emballage samt bannere til borde og loft i butikkerne.  
 

Branchespecifikke 
fordele 
 

Den kan produceres med én stikling fra 9 til 11 cm potter, hvilket holder 
omkostningerne nede for producenten, men stadig giver forbrugeren et 
kvalitetsprodukt.  
 

Salgssæson Juni - oktober 
 

Klar til salg Sommer 2014 
 

 

http://floradania.dk/uploads/pics/Aster_novi_belgii_Sasha_FIA_2014.jpg
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Nyhed Hibiscus rosa-sinensis HibisQs® Selene 
 

Producent Graff Kristensen A/S  
 

Beskrivelse HibisQs® Selene er forædlet med det formål at skabe en intens gul Hibiscus, 
som kan give en eksotisk stemning i haven eller på terrassen. Opkaldt efter 
månegudinden i den græske mytologi. Selene placeres gerne i solen og 
vandes når den er tør.  
 
Den er primært rettet mod udendørs brug, men kan også placeres lyst 
indendørs. 
 

Salgssæson Maj – september 
 

Klar til salg 2014 
 

 

 

http://floradania.dk/uploads/pics/Hibiscus_Rosa_sinensis_Selene_2014_FIA.jpg
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Nyhed Aeschynanthus Green Collection 
 

Producent Fashion Flowers ApS 
 

Beskrivelse Green Collection er et miks af Aeschynanthus, som kræver et minimum af 
pasning og er målrettet den moderne indretning. Det er tanken at 
præsenterer Aeschynanthus som en dekorativ plante både i og udenfor 
dens blomstrende periode, så den også udenfor blomstringstiden skaber 
prydværdi for forbrugeren. Den sælges i keramik. 
 
Det er for faghandlen en nem kollektion at have i butikken, da den holder 
sig frisk længe og med skjulerne er det også et produkt med blikfang. 
Aeschynanthus Green Collection leveres med stiketiket, pasningsvejledning 
og en lille historie. 
 

Salgssæson Hele året 
 

Klar til salg September 2013 

http://floradania.dk/uploads/pics/Aeschynanthus_Green_Collection_2014_FIA.jpg
http://floradania.dk/fileadmin/s3/planter/Aeschynanthus/hybrid/140813_45.jpg
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Nyhed Campanula Staudemix 17 cm 
 

Producent Gartneriet PKM A/S 
 

Beskrivelse Et mix af tre stærke og vinterhårdføre klokkeblomster hhv. C. glomerata 
hjemmehørende i Asien, C. takesimana hjemmehørende i Europa og en 
brobyggende art C. portenschlagiana, som findes både i Europa og Asien. De 
tre Campanulaer har hver sin farve, og sælges i mixkasser i lilla potter.  
 
Mixkasserne giver faghandlen mulighed for at købe et sortiment uden at 
skulle købe hele kasser af hver sort, og for den private forbruger bliver det 
nemmere at få inspiration til at tilplante havens krukker på få minutter. 
Planterne er efterfølgende nemme at passe og blomstrer naturligt fra maj-
juli. 
 

Salgssæson Maj-juli (uge 15-26) 
 

Klar til salg Uge 15, 2014 
 

 

 

 

http://floradania.dk/uploads/pics/Campanula_Staude-mix_2014_FIA.jpg
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Nyhed Clematis-kollektion FLORA® 
 

Producent Poulsen Roser A/S 
 

Beskrivelse Clematis-kollektionen FLORA® præsenterer en ny forædlet klematis-
kollektion med helt nye anvendelsesmuligheder. Disse kan bruges som 
bunddække, i potter/krukker og som ampler, hvilket er helt nyt for klematis.  
 
Kollektionen indeholder forskellige sorter, så forbrugeren får brede 
anvendelsesmuligheder og kan have en klematis på altanen, på terrassen 
eller i haven, og anlægsgartnere får en klematis, som kan benyttes i parker 
og anlæg.  
 
Hver plante får en individuel etiket. Der bliver udsendt informativt materiale 
ud til pressen. 
 

Klar til salg Forår 2014 
 

 

 

 

http://floradania.dk/uploads/pics/Clematis_Collection_FLORA_2014_FIA.jpg
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Nyhed HibisQs® Qte™ 
 

Producent Graff Kristensen A/S 
 

Beskrivelse HibisQs® Qte™ er et koncept rettet mod de forbrugere, som ønsker et 
produkt til en mere moderne livsstil i eksempelvis en lejlighed i byen - som 
en del af Urban City Living. Det er et mindre produkt end den vanlige 13 cm 
Hibiscus, og er derfor bedre egnet som potteplante til forskellige typer 
vindueskarme.  
 
HibisQs® Qte™ fås i flere farver, der udvikles en ny emballage i løbet af 
efteråret og den understøttes af andre HibisQs® produkter. Salgskanalerne 
forventes at være havecentre, blomsterbutikker og supermarkeder/kæder. 
 

Klar til salg Medio januar 2014 
 

http://floradania.dk/uploads/pics/HibisQs_Qte_2014_FIA.jpg
http://floradania.dk/fileadmin/s3/planter/Hibiscus/rosa-sinensis/140813_23.jpg

