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Artikel: Tina upp vintern med vårblommor
I väntan på takdropp och mild vårsol över buskar och träd kan du sätta igång ditt eget töväder med hjälp av härliga vårblommor i altankrukorna. 

Många av de första vårblommorna tål nämligen temperaturer ända ned till fryspunkten, och faktiskt lite under, så även om vintern inte ser ut att frivilligt vilja släppa sitt järngrepp om oss, kan du faktiskt inleda ditt alldeles privata töväder. Ge kung Bore en match genom att välja växter och placeringar som passar vårens skiftande väder.   

Penséer tål frost
Penséerna är ett säkert vårtecken, och tack vare att de tål frost är risken för att det ska gå fel väldigt liten.   

Urvalet är stort – det finns penséer i alla färger och former – och du kan hämta inspiration hos alla blomsterbutiker och trädgårdscentra som just nu är överfyllda av blommor. Så tag chansen att skapa ditt eget vårarrangemang. Välj till exempel ett färgtema – kanske bara blått? – eller satsa på en flerfärgad sort... eller skapa ett helt potpurri av glada vårfärger. Det är bara fantasin som sätter gränserna.  
Flytta ut dina primulor 
Hör du till dem som helt enkelt inte kan vänta, utan har tjuvstartat våren inomhus med hjälp av primulor, så är det inte osannolikt att du kan plantera ut dem när den värsta snön försvunnit.    
Primula passar utmärkt ihop med de andra vårblommorna, antingen som kontrast till eller som en del av en avgränsad färgsymfoni. De flesta primulatyper, t.ex. den storblommande Primula vulgaris och vår vanliga gullviva, Primula veris, är perenner, precis som penséerna, och klarar därmed vintern.

Låt dig alltså inte kuvas av vintern, utan skapa ditt eget töväder och njut av våren i förskott!
Nedan kan du se några av de vanligaste penséerna, och här finner du också en del goda skötselråd.   

Namn 		Populärnamn 		Placering	Skötsel
Viola x wittrockiana			Utomhus	Håll blomjorden konstant fuktig, Trivs 
                                                                                                                           bäst på en ljus plats, men tål inte direkt 
                                                                                                                           sol.					
Viola cornuta		Hornviol		Utomhus	Håll blomjorden konstant fuktig, Trivs 
                                                                                                                           bäst på en ljus plats, men tål inte direkt 
                                                                                                                           sol. Vinterhärdig.
	
Viola odorata		Luktviol		Utomhus/inomhus Håll blomjorden fuktig, Trivs bäst in 
                                                                                                                           direkt sol. Vinterhärdig.

