Pressmeddelande

Floradania Innovation Award 2013: Danska trädgårdsmästare i superligan

En rejäl klapp på skuldran till danska växt- och konceptnyheter vid festlig prisutdelningsshow på världens största växtfackmässa i Essen i Tyskland

Under dånande applådåskor fick tre danska trädgårdsmästare på tisdagen ta emot den danska växtbranschens eftertraktade nyhetspris, Floradania Innovation Award. 

Priset, som har funnits sedan 2008, får för varje år som går allt större uppmärksamhet från den internationella pressen och växtbranschen, vilket är ett tydligt bevis på att danska krukväxtleverantörer på allvar skapat sig en plats på den internationella arenan.  

Hållbar Candyfloss
Vinnaren av kategorin  ”Indoor Plants” är ett nytt och spännande inslag i hortensiarepertoaren från en handelsträdgård i Odense, 4Kløver. Hortensian har blivit alltmer populär på senare år, och den prisbelönta Hortensia macrophylla ”Candyfloss”, som är det fullständiga namnet, utmärker sig i synnerhet genom en naturlig växtform och en regelbunden struktur, vilket bland annat gör den till en utmärkt snittblomma. Den miljövänliga produktionen är också ett plus. 
Unik och autentisk hebe 
I kategorin ”Outdoor Plants” är vinnaren en spännande nyhet för trädgården, altanen och balkongen, nämligen en helt ny hebe-sort, ”Zeastar”, som tagits fram av Gartneriet Kjærgårdsminde vid Nyborg. Domaren betonade inte bara det unika utseendet, utan även växtens hållbarhet och långa blomning, med stora och vackra blommor i kraftiga färger. Även här sågs den miljövänliga produktionen som ett extra plus.  

Starkt trädgårdskoncept 
Trädgårdsfolket kan även glädja sig åt vinnaren av kategorin ”Concept”: Garden Symphony® från Gartneriet Pedersen A/S i Hørning. Konceptet anger på ett enkelt och harmoniskt sätt tonen för trädgårdens krukor och rabatter, och det kommer med sina olika och lättillgängliga färgkoncept att tilltala varje smak.  

De vinnande produkterna samt övriga nyheter kommer samtliga att finnas i handeln under 2013.

The Flower Design Award
I anslutning till Floradania Award-showen skedde även den första utdelningen någonsin av det danska blomsterdesignpriset. Vinnare blev Urban Planting, ett projekt utvecklat av studerande vid Designskolen i Kolding.
För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Lone Taklo, Floradania Marketing, via tel. +45 65 92 62 66 eller e-post: lt@floradania.dk. Läs mer om vinnarna och de nominerade förslagen på www.floradania.dk /Nyheder

Fakta:
Det danska nyhetspriset, Floradania Innovation Award, omfattar kategorierna
”Indoor”, ”Outdoor” samt ”Concepts”, och belönar danska trädgårdsmästares innovationslust.
Priset delas ut varje år i januari på världens största växtmässa, IPM, i Essen, Tyskland.
Danmark producerar ca 400 miljoner växter om året, varav ca 70 % går på export.


