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Artikel: Favoriter som alltid går hem
En som alltid finns där – i vått och torrt – är förstås mor. Överraska henne med härliga växter på mors dag... eller när som helst. För det finns ju alltid en bra anledning att uppmärksamma henne

Gröna gåvor är populära – de håller länge och kan användas både utom- och inomhus. Ja, växtriket är sannerligen ett ymnighetshorn för den som vill hitta en personlig och vacker gåva att glädja sin mor med.   

Rosor till mor
Om hon är den romantiska typen är rosor ett givet val. Låt familjens minsting ge en hel korg med doftande rosor till mamma, så kommer inget öga att vara torrt. Till att börja med kan rosorna bli till glädje inomhus, och så småningom kan de planteras ut i urnor och rabatter.  

Hjärtformad hälsning
Om mottagaren föredrar en modern och enkel inredningsstil kan man knappast föreställa sig en mer passande hälsning än en skulptural växt, t.ex. en hjärtformad orkidé. Orkidéer finns i en rikedom av färger och storlekar, och de är ett säkert kort på mors dag.  
Populär växt
En växt som är både skulptural och romantisk är hortensian, som blivit otroligt populär på senare år. Det beror först och främst på hortensians många användningsområden, såväl ute som inne. Den passar t.ex. utmärkt som välkomsthälsning vid entrén eller i trädgårdsrabatten, där den med tiden blir till en låg buske.
En handfull kärlek
En annan av mors favoriter är förstås dahlian, som med sina varma, strålande färger hör till sommarens gladaste blommor. Dahlian blommar till långt in på hösten. Varför inte välja en kombination som matchar utomhuskrukorna och trädgårdsmöblernas kuddar? Dahlian passar också utmärkt i en vas, och kan därför bli till glädje även inomhus. 
Sprallig och temperamentsfull
Hjärtats vägar är outgrundliga, och ingen växt uttrycker detta bättre än den oförutsägbara och spännande slingerväxten passiflora. Är du en aning händig kan du snabbt sätta din egen prägel på gåvan med hjälp av flätad pil som slingorna kan klättra på och finna sin egen skulpturala form. Passifloras intensiva och otyglade form passar dessutom utmärkt för en sprallig och temperamentsfull mor. 

Låt dig inspireras av det enorma urvalet av heta sommarväxter, och gläd din mor med en personlig hälsning, oavsett vad almanackan säger!  




