

Artikel: Kalanchoe - den vanligaste krukväxten i Danmark

Flera decenniers förädlings- och utvecklingsarbete har gett de danska trädgårdsmästarna ett stort försprång i produktionen av den mycket populära, hållbara och tåliga växten. År 2009 var det återigen Kalanchoen som toppade produktionen i Danmark med 41 miljoner krukväxter

Kalanchoe ute och inne
Man kan se den växa vilt i den tropiska och subtropiska delen av Afrika och Madagaskar. Fast man ser den också i miljontals exemplar året runt i hela Europa som en trendig växt både inne och ute. 

Det finns alltid ett exemplar som passar perfekt. När julen närmar sig kan du inte motstå färgerna röd och cerise, gul i påsk, snövit på vintern och knallfärger när sommaren står för dörren.

Det är inte minst det att Kalanchoe är så lättskött som har gjort den till en storsäljare bland konsumenter oavsett deras livsstil och ålder – och det att man har ägnat sig åt en målinriktad förädling som ger former och färger som matchar de senaste trenderna.

Utvecklingen av mycket tåliga typer har de senaste åren lett till att Kalanchoe blivit mycket eftertraktad i Nordeuropa som utomhusväxt i krukor och rabatter där den tål både regn och blåst, sol och torka, fast inte frost.

Välkommen till Kalanchoeland
I början odlades växten som snittblomma, men på 1930-talet marknadsfördes Kalanchoe för första gången som krukväxt. Det är mer än 40 år sedan de danska trädgårdsmästarna upptäckte växtens potential och idag produceras det ungefär 41 miljoner exemplar i Danmark.

Förädling och utveckling 
Under de senaste 25 åren är det även i Danmark som världens antagligen mest innovativa utvecklingsarbete har ägt rum. Det är ett arbete som kräver både erfarenhet, trendkänsla och tålamod. Av 1 000 korsningar blir det ca 40 000 fröplantor som vanligtvis ger tre nya sorter efter 3–4 års försök.

Det är fråga om flera helt nya färger, men även en ny serie växter som bryter med det välkända karakteristiska uttrycket. 

Fakta om Kalanchoe: 
Kalanchoe har flera namn, t.ex. våreld och höstglöd. Under 2009 producerades 41 miljoner Kalanchoe i Danmark. Kalanchoe är därmed den krukväxt som danskarna producerat flest av under de senaste tre åren.
Källa: Floradania Marketings Top 14-lista.



