Specialiteter för speciella tillfällen
- specialkulturer presenteras på Handelspladsen 

På växtfackmässan Handelspladsen i Odense presenterades tio spännande specialkulturer, alla med varsin spännande historia  

Utställningen, som ägde rum den 4 juni, är ett led i ett nytt initiativ från den danska krukväxtbranschen, i syfte att skapa intresse för några av de spännande kulturer som endast produceras i begränsat antal, men som bidrar till att göra sortimentet som helhet brett och intressant. 

Bland annat visades säsongsaktuella utomhusväxter, inomhusväxter och växter som trivs både inom- och utomhus. Utställningen fungerade som en uppfriskande ögonöppnare när det gäller användningsmöjligheter och olika sammanhang som olika växter kan ingå i.   

Färgglada Gerbera till altan och balkong
Gerbera Durora Outdoor är en verklig glädjespridare med sina fräscha, pigga sommarblommor, som gör livet till en fest långt in på hösten. Trendiga Gerbera är utvecklad speciellt för uterummet, och den tål kalla nätter och varma dagar.

Sommar och sol i krukträdgården
Cotula hispida är en allsidig perenn som kan ingå i många sammanhang och skapa trevnad i krukor och rabatter år efter år.  

Stort och populärt inslag i trädgården
Verbena bonariensis eller jätteverbena börjar som en liten grön planta, men kan bli upp till 1,5 m hög. Den blommar fram till oktober och skapar liv och stämning i trädgården genom att locka till sig både fjärilar och bin.   

Cerise färgklick som blommar hela sommaren
Cleome, eller paradisblomster, är också känd under namnet spindelblomma. De långa, utstickande ståndarna påminner nämligen om spindelväv. Cleome är självrensande, och eftersom den är så enkel att sköta hittar man den ofta i allmänna planteringar.  

Köttätande växt som måste fodras både ute och inne
Sarracenia eller flugtrumpet är populär i pojkrummet, men passar också utmärkt som utomhusväxt. Den tål ned till minus 20 grader, och har en naturlig höstlook. Eftersom den är en sumpväxt måste den vattnas rikligt nedifrån.   

Lewisia till krukträdgården och fönsterkarmen
Lewisia är ett riktigt litet charmtroll som älskar ljus och bjuder på riklig blomning både utom- och inomhus. Lewisia klarar milda vintrar. 

Superstark unik suckulent
Crassula coccinea Rubin är en skojig och annorlunda växt som mycket väl kan bli en långvarig bekantskap. De vackra röda, rörformade blommorna håller i 1-2 månader, och den trivs både utom- och inomhus. Crassula säljs under hela juni månad.   

Faraonernas dryck 
Hibiscus sabdariffa ”Tea Plant” är en lättskött och snabbväxande växt till den moderna bostaden. Allt sedan forntiden har de torkade blomkapslarna använts för att framställa hälsobringande dryck. Idag kan man köpa korrekt förarbetat hibiskuste från denna växt i diverse hälsobutiker.  

Solälskande suckulent till fönsterkarmen
Adenium eller ökenros är en stamsuckulent som växer vilt i öknen. Som inomhusväxt utvecklar den frodiga, vackra blommor i vitt, rosa och mörkrött. Den är enkel att sköta, tål stark sol och passar därför perfekt i ett fönster som vetter åt syd.

Spännande skönhet till vardagsrummet
Med sina orkidéliknande blommor är Impatiens velvetea ett vackert och klassiskt inslag i vardagsrummet. Ursprungligen kommer den från södra Kina, och den vill gärna stå ljust, men inte i direkt sol. Med rätt placering blommar den flitigt och är allmänt lättskött.       

Nästa utställning med specialkulturer äger rum på Handelspladsen i Odense den 13-14 augusti.
 





