Artikel: Nya, lättskötta växter till trädgården

Planteringssäsongen står för dörren, och trädgårdscenter och butiker är fulla av härliga växter från danska trädgårdsmästerier. Vill du prova något spännande i trädgården i år, så har vi några förslag. 
Nya dofter i uterummet
Bjud dig själv på en annorlunda upplevelse med ”Kahori”, som är en av de relativt nya växterna på planteringsrepertoaren. Den är absolut värd en bekantskap. ”Kahori” hör till familjen Dianthus eller doftande nejlikor. Den är hållbar och tål solen bra. ”Kahori” på terrassen ger en extra dimension åt sommaren.
Lättskött och rikblommande
Cleome är ytterligare en växt som bara ett fåtal hunnit njuta av i sina uterum. Trädgårdsmästare Troels Krogh Larsen från Odense, en av dem som odlar Cleome, berättar:
	Cleome är en otroligt lättodlad och tacksam växt. Den kräver ett minimum av skötsel och kan blomma under hela sommaren, med massvis med små rosa skott.   

Samma trädgårdsmästare har andra spännande nischodlingar på utplanteringsprogrammet, t.ex. Euphorbia ”Diamond Frost”, och i år lanserar han för övrigt en ny variant av nämnda växt, den här gången med rosa blommor. 
”Diamond Frost” gillar inte direkt sol, men är annars både lättskött och dekorativ, och den bjuder på massor av små vita, diamantliknande blommor.    

Växter som trivs i den danska sommaren
Mogens Bøg från det danska trädgårdsmästeriet med samma namn i Odense, har ett spännande sortiment av vackra sommarväxter, som alla trivs utmärkt under kyligare förhållanden och därför kan skapa glädje i trädgården även om sommaren blir sval.   
 
Dichondra eller silvernjurvinda, som den också kallas, kan enligt trädgårdsmästaren bara bli en positiv upplevelse.   
	Dichondra har silverskimrande blad och växer rejält under sommaren, 

berättar Mogens Bøg.
	Den kan faktiskt täcka en hel kvadratmeter, och just frodigheten är en av anledningarna till att den passar i stora krukor och blomlådor.  

Mogens Bøg tillhandahåller också Coleus canina, även känd som ”kattskräck”. Den är synnerligen populär hos barnfamiljer med sandlådor. Trädgårdsmästaren ler lite. 
	Det krävs nog mer än en enda planta för att få en gammal hankatt att flytta på sig.  



Förslag på nyare, spännande och lättskötta utplanteringsväxter:  
Namn:
Skötsel:
Cleome hybrid 
Robust utplanteringsväxt som placeras ljust, gärna i direkt sol. Vattnas och gödslas regelbundet.  
Coleus canina (kattskräck)
Utplanteringsväxt som trivs bäst i sol till halvskugga.  
Vattnas sparsamt – tål att torka ut mellan bevattningarna. Vid plantering i rabatt ska plantorna placeras med en meters mellanrum. 
Inte vinterhärdig.  

Dichondra ”Silver Falls” (silvernjurvinda)
Dichondra är, med sina vackra dammgrå blad, perfekt att plantera mellan blommande växter, både i krukor och i altanlådor. Dessutom utmärker den sig genom att vara extremt tålig vad gäller värme och torka.
Vattnas och gödslas sparsamt.
Euphorbia hybrid ”Diamond Frost”
Robust utplanteringsväxt som trivs i altanlådor och krukor likaväl som på friland. Kräver jämn fuktighet. Vattnas ordentligt direkt efter plantering. Gödslas regelbundet.  
Dianthus-hybrid ”Kahori” (nejlika)
Utplanteringsväxt som trivs i både sol och skugga. Vattnas regelbundet.
Gödslas regelbundet under växtsäsongen.
Vinterhärdig perenn.  

De nämnda växterna kan köpas i trädgårdscenter och hos plantskolor. 'Kahori' från vecka 22/2010.



