Få valuta för pengarna när du köper växter

Vissa växter trivs bäst inomhus, medan andra mår bättre ute – och en del klarar såväl inomhus- som utomhusmiljö.

Campanula är en av de växter som man kan ha glädje av både inom- och utomhus. Jens Pedersen från handelsträdgården Tvillingegaarden vid Odense, en av de stora danska producenterna av Campanula portenschlagiana, förklarar varför Campanula blivit så populär: 
- Det beror först och främst på att den är dekorativ både inne och ute. Dessutom är den väldigt robust. Den är ju en perenn som tål frost och som kan komma tillbaka år efter år.   
Campanula kan mycket väl övervintra i krukor, men då är den lite mer sårbar än om den är planterad i en rabatt. Det beror inte i första hand på frosten, utan på att den kan torka ut när det blir riktigt kallt.  

Nyckeln till framtiden
Användningsmöjligheterna för Campanula är således många. Dessutom finns den i många varianter och färger – blått, vitt och pastellrosa – med enkla eller dubbla blommor, så det går alltid att hitta en Campanula som passar in i bostaden eller krukan.    

När det gäller Campanula har man också många nyheter på gång. Hos Tvillingegaarden har man haft sin egen förädlingsavdelning i 3-4 år, och de nyheter som presenterades på Europas största växtmässa, IPM, som nyligen avslutades, är ett resultat av denna produktutveckling. 
- I dag är det mycket viktigt att ha sitt eget material, för rätten till generna är samtidigt nyckeln till framtiden! Naturligt harmoniska växter i rena, klara färger, som inte mister sin intensitet efter några veckor ute hos kunden, är Tvillingegaardens målsättning, avslutar Jens Pedersen.

Hortensia – ett hett alternativ
Ytterligare en växt som också kan stå inomhus till att börja med, för att sedan få flytta ut i trädgården, är hortensia. I takt med att trädgården alltmer kommit att upplevas som ett rum, har hortensian fått en veritabel renässans. Den har blivit otroligt populär hos den moderna kunden.   

Hortensian kan stå i utomhuskrukor från april till oktober, när risken för nattfrost är förbi. Den bör dock skyddas mot vinterns frost och mot uttorkning. Ställ därför krukorna på en skyddad plats, t.ex. i garaget, under vinterperioden. Om man planterar hortensian i en rabatt utvecklas den med tiden till en låg buske.   

Maximalt utbyte – året runt!

Faktaruta:
Nya Campanula-typer som kommit ut på marknaden under senare år:

Campanula Wild Ocean(N) och Campanula Little Blue Ocean(N) från handelsträdgården Thoruplund, se www.thoruplund.dk 
Campanula portenschlagiana, ”Dark Royal”, och Campanula portenschlagiana, ”White Royal” från handelsträdgården Tvillingegaarden, se www.tvillingegaarden.dkk" www.tvillingegaarden.dkk 
Campanula medium och Campanula takesimana från handelsträdgården PKM, se www.pkm.dk 



