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Artikel: Nya bekantskaper i trädgården
Planteringssäsongen står för dörren, och i år finns det riktigt många spännande växter att välja mellan för dem som är på jakt efter något nytt att komplettera klassikerna med.   

Till det bästa med att plantera i krukor och rabatter hör förväntningens glädje; tanken på hur fint resultatet kommer att bli, och hur härligt det ska bli att återigen kunna använda uterummet.    

Men då och då behöver vi lite förnyelse, och som tur är finns det massvis med nya, spännande växter som kan ge balkongen, terrassen och trädgården ett fräscht och annorlunda utseende.  

I alla sorters väder
En av säsongens verkliga musthaves är SunPatiens, som är en frisk fläkt bland alla sommarblommorna. Med sin frodighet och tålighet är den perfekt i det nordeuropeiska klimatet. Oavsett om regnet står som spön i backen eller om solen steker, kommer SunPatiens att blomma om och om igen. 

Svart sommarflirt
En riktigt spännande bekantskap är den svarta petunian, Sweetunia ”Black Satin”, som nog kan bli föremål för en sommarförälskelse. Med sina gnistrande svarta blommor och sitt frodiga växtsätt utgör den ett raffinerat och intensivt inslag i trädgården och på terrassen.   

”Black Satin” älskar sol och den vill ha vatten regelbundet.

Läckert i krukor och rabatter
Dahlian har blivit otroligt populär som utplanteringsväxt i Europa, eftersom den blommar från maj och ända fram till dess att frosten slår till. I år är en av nyheterna Castillo, vars läckra djupvioletta färg ger en extra touch åt krukor och rabatter.   

Dahlian trivs bäst i direkt sol, och om den vattnas regelbundet blommar den flitigt – från maj och fram till dess att frosten sätter in.    

Fyllda blommor i intensiva färger
Annorlunda begonior med fyllda blommor är något för den som vill skapa en mer romantisk stämning. De finns på marknaden i flera olika färger, och utmärker sig bland annat genom bladens vackra färgspel.    

Begonian ”Passodouble” har gröna blad, medan ”Doublet” har mörka. Båda är enkla att sköta. De trivs både i krukor och rabatter, tål sol och vill ha vatten regelbundet.

”Josephine” och ”Isabella”
Ett kungligt val till krukorna är klöversorterna Trifolium ”Josephine” och ”Isabella”, som förstås har fått namn efter de två danska prinsessorna. Trifolium är en bra åretruntväxt. På sommaren pryder den trädgården med de allra vackraste blad och härliga, doftande blommor. Trifolium är otroligt vacker i krukor och balkonglådor, men fungerar också fint som marktäckare i rabatter. Den trivs bäst på en ljus plats, men tål inte direkt sol.  

Så även om vi var och en har våra favoritblommor finns det massvis med nya bekantskaper och härliga upplevelser att se fram emot.

Fakta:
Alla växterna kommer att finnas i handeln under april-maj.
”Josephine” utsågs till bästa utplanteringsväxt på världens största växtmässa i Tyskland i januari.




