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D

et är en glädje att kunna presentera en bekant nyhetsväxt: Karelska jungfrubegonian Grace som har
lax, orange, rosa och vit som färger.
Grace Salmon, alltså lax, är en traditionell färg, som varit borta redan
länge. Alla hängbegonior har haft
mindre eller större hälsoproblem
under de senaste åren. Tack vare meristemförökning har vi nu fått friskt
material, och dessutom med mycket
bättre förgrening. Plantorna blir täta
buskar, inga långa sköra kvistar mera.
Blomningen är rikligare och transport
av färdiga produkter är mycket enklare. Toppning behövs troligen inte,
förgrening sker naturligt. Alla färger
beter sig likadant, man kan även tänka på en blandningsplantering med
olika färger. Lätt att tippa en succé
för denna nya Grace-begoniafamilj
till nästa och kommande år!
Förra vårens nyhet var pelargonen Calliope Lavender Rose, en sort
med överlägsen riklig blomning med
lilarosa stora blommor. Nästa vår
kommer syskonsorten Calliope Rose
Splash med tvåfärgade blommor och
samma växtegenskaper som Lavender Rose. De här båda sorterna är litet kompaktare än den sammetsröda
favoriten Calliope Dark Red. Rose
Splash med sina tvåfärgade blommor passar exakt i dagens granna
färgtrender. Odla alla Calliope-sorter i amplar eller i större (13–15 cm)
krukor, då kommer deras egenskaper
bättre fram. De modigaste planterar
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Petunia Sweetpleasure

Rose Splash och Lavender Rose i
samma plantering eller patiokruka.
Blommorna skall urskiljas och synas,
inte försvinna i bakgrunden.
Sticklingsförökade petunior är en
trevlig grupp, där kommer det alltid intressanta nyheter. Svarta petunior har det redan funnits några av,
men nykomlingen Petunia Designer
Collection Black Ray är nog en av
de allra bästa svarta. Blommorna är
kolsvarta, plantan har fin förgrening
och riklig blomning. Som sällskap

till den svarta nyheten i ögonfallande
blandamplar passar Petunia Surfinia
Yellow. De gula petuniorna har hittills varit bleka, skrangliga och lösa,
men Surfinia Yellow har vacker gul
färg och runt växtsätt. Petunia Designer Rose Star utökar färgmöjligheterna: på den mörkrosa bottenfärgen
finns en tydlig regelbunden vit stjärna. Dubbel vit petunia med mörka
ådror, Tumbelina Margarita, och
dubbel mörkrosa Tumbelina Candy
Floss utökar det redan tidigare rik-
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lig urvalet av dubbla ampelpetunior.
Dessa dubbla petunior blommar rikligt, men helst borde de skyddas från
regn och de gamla blommorna borde
plockas bort.
Den intressanta Petunia Sweetpleasure serien har också fått nya
medlemmar. Seriens alla sorter är
halvrunda och ganska kompakta i
växtsätt. Blomstorleken är mitt emellan stora och små petunior. Sweetpleasure-petunior passar utmärkt i
krukodling, men de är nog tillräckligt
kraftiga också för ampelproduktion.
Detta är nödvändigt, för konsumenter planterar krukodlade ampelväxter
i patiokrukor och i amplar, och det
vore inte bra om dessa plantor är för
svagväxande. Färgskalan hos Sweetpleasure är bred, också några specialfärger är med.
Småpetunior, Calibrachoa, blir
inte heller utan nyheter 2014. Den
populära Million Bells-familjen får
en vacker nyhetsfärg: en klar pink.
Million Bells Bouquet Pink representerar förädlarens nya linje: snabbare
tillväxt, rundare växtsätt och om möjligt ännu rikligare blomning. Bouquet
Pink hänger inte så kraftigt som de bekanta Million Bells Trailing-sorterna.
Kvistarna är böjliga och inte sköra.
Bouquet Pink kan odlas i krukor och
i amplar, tyvärr är materialmängden
begränsad under de första åren. En

annan nyhet är Callie Rose with Eye,
en klar rosa med gult öga. Växtsättet
är runt liksom hos andra Callie-sorter
och passar till alla odlingsformer.
Verbenor är superpopulära i Europa. I Finland hör verbenor inte till de
största favoriterna, fast de flesta har
dem med i produktion i mindre skala.
I Europa har speciellt tvåfärgiga sorter väckt uppmärksamhet både bland
press och konsumenter. Den mest berömda är Verbena Lanai Twister Red,
som har belönats som bästa nyhet i
många europeiska plantutställningar,
bl.a. i Tyskland och Frankrike, och
sorten fick också Fleuro Star-pris i
Fleuroselects tävling. Lanai Twister
Red har två syskonsorter: Lanai Twister Blue och Lanai Twister Pink, båda
lika magnifika.
Jag började min artikel med en
gammal växts återkomst, det är bra att
sluta likadant. Canna har alltid varit
med i offentliga planteringar, men
den har varit en svårodlad produkt.
Man har förökat kannan genom att dela rötterna. Odlingen har varit krånglig och dyr, därför är Canna okänd i
minuthandeln. Men nu finns det möjlighet att ändra på saken. Canna indica F1 Cannova serien gör odlingen
betydligt lättare. Odlingstemperatur
är 18 °C, de gamla sorterna ville ha
över 20 C°. Dessutom är odlingstiden
ca 2 veckor kortare. Sundaville och
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Canna Cannova

krukalstromerior har visats att konsumenter gärna köper också litet större
och finare produkter, fast de kan vara
dyrare än basprodukter. Cannovaserien har tre sorter: Scarlet, Rose
och Yellow, en omfattande färgskala.
Cannova kan man köpa som pluggplanta, värt att pröva.
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