
Dansk tradition for plantenyheder 
 
Danske gartnere forvandler traditionen tro hal 5 på IPM 2016 til udstillingens flotteste 
blomsterhav. Det er også her, de danske gartnere introducerer et stort antal plante- og 
konceptnyheder. Den tradition holdes i hævd med 43 spændende nyheder i år. 
 
Offer Madsen A/S 
Plant Puzzle™ er et blandt flere nye, charmerende koncepter i serien Cool Collections™ fra Offer 
Madsen A/S. Det består af tre potteskjulere i forskellige højder og farvenuancer, der kan 
sammensættes i små opstillinger på forbrugerens personlige måde. Skjulerne kan ikke alene 
bruges til planter men også til alverdens andre ting fra tandbørster til blyanter. Plant Puzzle™ er 
spot on i den aktuelle D.I.Y. trend. Flower Candle™, der både er en potteskjuler og en lysestage, er 
endnu et nyt koncept i samme boldgade fra Offer Madsen A/S. 
 
LUNDAGER 
Small Beauty by LUNDAGER™ er et nyt koncept fra LUNDAGER™, der kombinerer blomstrende 
miniplanter med gartneriets egne 6 cm designskjulere. Den første plante i det nye koncept er i sig 
selv en spændende nyhed. Det er nemlig den første Anthurium i verden, der kan produceres som 
miniplante. Anthurium Million Flowers Red® har perfekte proportioner med små blade og 
blomster og dertil en imponerende holdbarhed på linje med Phalaenopsis. 
 
Hawaii Gartneriet I/S 
Sculpture Plant™ er et nyt koncept fra Hawaii Gartneriet I/S, der rammer plet i den topaktuelle, 
grønne interiør trend. Konceptets planter er omhyggeligt udvalgt, så de både er utroligt nemme at 
passe og samtidig fremstår som et grønt og levende skulpturelt element i boligindretningen. 
 
PKM 
Det seneste skud på stammen i serien af Fairytale Flowers er Wonder MEE®, der er en 
bemærkelsesværdig nyhed fra PKM A/S. Den er udviklet i gartneriet med udgangspunkt i de 
eksisterende dobbeltblomstrede Wonder sorter og er kendetegnet ved meget store, dobbelte, 
hvide blomster. Wonder MEE™ er fyldt med knopper og præsenterer blomsterne smukt. Sundhed 
og stabil kvalitet er som altid en selvfølge. 
 
Staudegaarden 
Anemone japonica-hybrid Tiki Sensation® er en usædvanlig nyhed til staudesortimentet fra 
Staudegaarden. Tiki Sensation® har ret fyldte blomster og skifter farve fra knopstadiets laksrosa 
nuancer til de hvide, fuldt udsprungne blomster, der sidder i flere niveauer og giver hele planten 
et romantisk udtryk. 
 
Gartneriet Råhøj 
Gartneriet Råhøj, der har haft stor succes med sin egen forædling af Trifolium repens med smukke 
farvetegninger på bladene, introducerer Trifolium repens ’Sweet Mike’. Den nye sort har nærmest 
kunstneriske farvetegninger, der spiller fra næsten sort over vinrødt til sart grønt. Sorten er 
opkaldt efter en af gartneriets kunder, der fandt det diskriminerende, at alle de hidtidige sorter er 
blevet opkaldt efter piger. 



Gartneriet Råhøj introducerer desuden en ny sort i sin serie af aster, Symphyotrichum novi-belgii 
’Debra’, med to-farvede blomster. 
 
Knud Jepsen A/S 
Der er hele otte spændende nyheder til Kalanchoë sortimentet fra Knud Jepsen A/S blandt årets 
mange danske nyheder på IPM 2016. Til de mest markante hører Kalanchhoë interspecifik hybrid 
Queen® MoreFlowers® ’Ellen’ LimitEd. Den nye sort er i en klasse for sig med sine kæmpestore 
blomster i hvide og limegrønne nuancer. Den enkelte blomst har en diameter på op til 45 mm, og 
samtidig har kronbladene en overflade, der skinner som perlemor. En nyhed i særklasse. 
Blandt nyhederne fra Knud Jepsen A/S er også to nye snitsorter med henholdsvis kraftig pink og 
blødt orange farver i serien Kalanchoë laciniata hybrid Queen® CutFlowers, der med 
introduktionen sidste år satte helt nye standarder for afskårne blomsters holdbarhed. 
 
Rosa Danica A/S 
En ny generation af Campanula portenschlagiana er på vej fra Rosa Danica A/S. Tendenza® 
whiteOne er resultatet af et årelangt, intensivt forædlingsarbejde, der har stilet mod 
ekstraordinær holdbarhed.  
RosaDanica introducerer desuden to nye potterosesorter fra Kordana®. Rosa hybrid Antique 
Kordana® udmærker sig ved naturlig, kompakt vækst og meget tætte, fyldte blomster i et smukt 
tæppe. Sorten er kendetegnet ved unik holdbarhed, der forlænges yderligere, når Antique 
Kordana® plantes udenfor i en krukke. 
 
Rosa ApS 
Blandt de fire spændende nyheder fra ROSA ApS er Rosa Jinfinity™ Infinity® Gold en af de mest 
iøjnefaldende. Den nye sort slutter sig til serien af Infinity™ roser forædlet af Roses Forever ApS, 
der er karakteriseret ved deres imponerende holdbarhed. Jinfinity™ Infinity® Gold har store, fyldte 
blomster i en gylden farve, der leder tanken hen på guld. Rosen har fået sit navn, fordi Jin betyder 
guld på kinesisk, og det kinesiske marked er af stadig voksende betydning for 
forædlingsvirksomheden Roses Forever ApS. 
 
Roses Forever ApS 
Dansk forædlede snitroser er sidste nye skud på stammen fra forædlingsvirksomheden Roses 
Forever ApS, der introducerer fire helt nye sorter på IPM 2016. Blandt dem er den nye spray rose 
Rosa hybrid Loves Me® Two Times®, med romantisk og antikt udseende blomster i sart 
gammelrosa og cremefarvede nuancer i de foldede og tætsiddende kronblade. En enkelt stilk er 
nok til at fylde en hel vase. 
 
 
Poulsen Roser A/S 
Long Decorative Value™ er et varemærke, der knytter sig til ikke mindre end syv nye sorter af 
potteroser i forskellige farver fra forædlingsvirksomheden Poulsen Roser ApS. Det er roser, der 
kan dyrkes både indendørs og udendørs, hvor de blomstrer kontinuerligt. Sorterne som fx Rosa 
hybrida x Tijana™ Parade® blomstrer 14 dage tidligere end traditionelle potteroser. Sorternes 
mange gode egenskaber giver detailhandlen en længere salgsperiode og forbrugerne en længere 
og bedre oplevelse med roserne. 



Poulsen Roser ApS introducerer desuden Clematis hybrida x Acropolis™ Boulevard®, der blomstrer 
overdådigt og kontinuerligt og desuden kan dyrkes både inde og ude. 
 
Gartneriet Broløkke 
Syv nye sorter af potteroser fra Gartneriet Broløkke med varemærket Q-iRose® venter de 
besøgende på IPM 2016. Sorterne er kendetegnet ved god holdbarhed og langvarig blomstring. 
Rosa hybrid Caroline Q-iRose® har sin egen historie, idet den blev lanceret i forbindelse med 
Baronesse Caroline Flemings 40 års fødselsdag, hvor den blev navngivet af Baronessen. Sorten er 
karakteriseret ved harmonisk, fast vækst, flittig blomstring og en romantisk, intensiv lyserød farve. 
 
Se alle årets plantenyheder i vedlagte nyhedsoversigt eller på floradania.dk 
 
For yderligere oplysninger kontakt Floradania Marketing A/S, Anne Ammitzbøll Rasmussen, telefon 
+45 65 92 62 66, e-mail: aar@floradania.dk 
 
 
 
 
 
 


