Pressmeddelande

Magical Four Seasons: En rikedom av blommor i 150 dagar

Mest av allt låter det som en saga ur Tusen och en natt, men det handlar faktiskt om om en högst verklig upplevelse för alla vårglada som väljer att satsa på den nya och otroligt hållbara hortensiaserien Magical Four Seasons; en serie som just nu gör sitt intåg i trädgårdscenter och blomsterbutiker.  

Magical Four Seasons är resultatet av ett långvarigt förädlingsarbete som nu omsätts i praktiken av Gartneriet Møllerhøj vid Odense. Förutom den sedvanliga blomningsperioden på 150 dagar, och det faktum att hortensian blommor på alla stjälkar, kännetecknas den nya serien av fascinerande färgskiftningar under säsongen.     

Kräver ingen magisk talang
Thomas Larsen, som driver handelsträdgården tillsammans med sin fru Mette Nørgård Larsen, har varit med under hela produktutvecklingsfasen, och därmed själv fått ett intryck av de nya hortensiorna med de magiska egenskaperna. Han delar gärna med sig av sina erfarenheter.   

	Magical Four Seasons-hortensian trivs bäst när den får stå ljust. Den tål även direkt solljus, bara man kommer ihåg att vattna oftare. Skulle den vara utan vatten under en kortare tid så är det ingen katastrof, för så snart den blir fuktig igen rätar blommorna ut sig.  


	Man behöver med andra ord varken magiska händer eller speciellt gröna fingrar för att få optimal glädje av sin hortensia,  


säger Thomas Larsen med ett leende.

Natur med raffinemang
Den nya serien bjuder på en mängd möjligheter när det gäller att skapa stämningshöjande vackra scenerier runt om i trädgården, och Mette Nørgård Larsen delar gärna med sig av inspirerande tips på hur du kan använda dina Magical Four Seasons.

	Skapa ett litet arrangemang på en zinkbricka på trädgårdsbordet som du kan njuta av när du slappnar av med en kopp kaffe. Plantera växterna i lerkrukor, som till exempel här, där vi kombinerat hortensia med echeveria och stenört,


säger Mette Nørgård Larsen.

	En annan möjlighet är att sätta en av de större växterna i en elegant kruka och dekorera den med naturgrenar med färgstänk som matchar blommans nyanser.  


	Du kan även låta hortensior ingå i din krukträdgård och arrangera dem tillsammans med andra växter i väl avstämda färger. Det ger hela trädgården ett vackert och harmoniskt uttryck som du kan ha glädje av under lång tid,   


avslutar Mette Nørgård Larsen.

Ett sätt att möta våren  
Med tanke på att vi kan se fram mot en härlig lång och varm vår är den nya hortensian med sin färgrepertoar som sträcker sig från skirt vitt och kyligt blått till intensivt cerise ett nytt och uppfriskande inslag i trädgårdens krukor och rabatter.  

Magical Four Seasons kan köpas hos Bo Grönt-butikerna i Sverige från vecka 17.

För ytterligare information, kontakta:
Gartneriet Møllerhøj, att.: Mette Larsen via e-post: info@50008.dk. 
Läs mer om handelsträdgården och konceptet på www.50008.dk eller magicalfourseasons.com/en.






