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Tidningens text- och bildmaterial kan 
anvåndas fritt för annan publicering. 
Materialet kan laddas ned på 
www.fl oradania.dk

T R E N D

Inspiration till 
spännande krukor 
med sommarväxter 
från det stora 
danska sortimentet

Få mer inspiration på floradania.dk

Kryddör ter

Kan nu 
köpas i 
21 cm-krukor 

N
Y

H
E

T



Gynura

Bougainvillea

Phoenix

Zygopetalum

Ceropegia woodii

Phalaenopsis

Exacum

Aeschynanthus marmoratus

Pelargonium

Tradescant ia albi f lora
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Exacum af f ine
Ska stå på ljus plats, 
men inte i direkt sol. Låt 
växten torka ut lätt 
mellan vattningarna. 
Endast sparsam 
gödning. Köp den från 
februari till oktober.

Ceropegia woodii
Ställ den på ljus plats 
och vattna måttligt
Planten ska torka ut 
mellan vattningarna.
Sparsam gödning.
Kan köpas hela året.

Zygopetalum
Doftande orkidé med 
vackra och klara färger. 
Ska stå på ljus plats, men 
inte i direkt sol. 
Regelbunden vattning med 
regnvatten eller kalkfattigt 
vatten. Sparsam gödning. 
Kan köpas året runt.

Tradescant ia albi f lora
Rankorna och det vackra 
färgspelet gör att växten 
matchar trenden perfekt. 
Ska stå på ljus plats, 
men inte i direkt sol. 
Regelbunden vattning och 
gödning. Kan köpas året 
runt.

Gynura
En nyhet i det danska 
sortimentet med vackra 
bladfärger. Kan med 
fördel formklippas. Ställ 
växten på ljus plats och 
vattna regelbundet så 
att den hålls konstant 
fuktig.

Sommarens trend är en present till dig som jobbar 
med växter. Vi har hämtat inspirationen från perioden 
kring förra sekelskiftet då stiliserade blom- och växt-
motiv var några av de viktigaste beståndsdelarna i 
Art Nouveau-stilen. 
Växter är också i fokus när de kurviga linjerna i 2009-
trenden stramas upp och får massor av inspiration från 
naturen – en reaktion på föregående års minimalism. 
Det är dags för moderna blommönster eller bladkont urer 
i form av tryck i det moderna hemmet. Lila och ett 
stänk av guld och silver får säll skap av de andra 
70-talsfärgerna – ett decennium då vi också dyrkade 
denna stilart. 
Välkommen till kurviga slingerväxter som stylats 
separat eller flera exemplar tillsammans i elegant 
harmoni med underlag och andra dekorationer som 
matchar stilen.

Vi hittade Nature Nouveau-stilen hemma hos Henriette Staib 
som är innehavare av blomster- och interiöraffären De 4 Årstider 
i Lyngby, Danmark. Med säker känsla för detaljer har hon inrett 
ett vackert herrskapshus genom att blanda stilarter och 
färger med enkelheten som utgångspunkt. Under resor i Indien, 
Vietnam och Turkiet hittar och utvecklar Henriette själv 
annorlunda, nya ting för försäljning både i sin butik och som 
grossist. Se mer på www.defireaarstider.dk.

Aeschynanthus 
marmoratus
Ställ den på ljus plats 
och vattna måttligt. 
Växten ska torka ut 
mellan vattningarna. 
Sparsam gödning. 
Kan köpas året 
runt.

Bougainvillea glabra
Denna växt älskar sol. 
Därför ska den stå på 
ljus plats. Regelbunden 
vattning och gödning på 
sommaren och sparsam 
på vintern. Köp den från 
april till oktober.

Förstasidesbild:
Henriette Staib, De 4 Årstider, Danmark
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Regi är vänligen utlånad av www.royalcopenhagen.com och www.defireaarstider.dk

Pelargonium
”Prinsesse Marie” är en 
helt ny sort uppkallad efter 
Danmarks nya prinsessa.
Ska stå på ljus plats. 
Regelbunden vattning och 
gödning på sommaren och 
sparsam på vintern. Köp den 
från februari till juni.



Styling

Exacum

Ceropegia

Passif lora

Passif lora

Campanula

Asparagus

Clerodendrum ugandense

Adenium Fuchs ia Z an t edes ch iaF i t t on ia Mandev i l l aHoya Oxa l i s T hunbe r g ia Rhodoch i t on
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– massor av kurviga linjer, så klart

Duka med växter och 
låt rankor vara den 
levande inramningen av en 
styling med blommande 
miniväxter.

Låt en klätterväxt växa 
vågrätt på ett stativ av 
grenar. Skapa spännande 
styling med provrör och 
färgglada blommor 
– gärna från andra 
växter.

Skapa fantastiska buketter med rankor och miniväxter

Rankor från Passiflora ger 
spännande linjer i buketten, 
bunden av miniexemplar av 
Rosa och Exacum tillsam-
mans med snittblommor.

Buketten består enbart av 
miniexemplar av Rosa, 
Campanula och Kalanchoe 
mangini med blad emellan. 
Rankor från Ceropegia 
sandersonii skapar kurviga 
linjer i buketten.

Använd en pinne 
som stjälk i 
miniväxten.

Se till att 
miniväxterna 
är vattenmät-
tade innan du 
börjar styla 
dem. 

Asparagus 
Ställ den luftrenande 
planten på ljus plats, men 
inte i direkt solljus.
Regelbunden vattning 
och gödning på sommaren 
och sparsam på vintern. 
Kan köpas året runt.

Clerodendrum 
ugandense
Ska stå på ljus plats, 
men inte i direkt sol. 
Regelbunden vattning 
eftersom den inte tål 
uttorkning. Sparsam 
gödning. Köp den från 
mars till september.

Passif lora
Ställ den på ljus plats, gärna 
i direkt sol. Regelbunden 
gödning och vattning 
eftersom den inte tål 
uttorkning. Köp den från 
februari till september.

Campanula
Ska stå på ljus plats, men 
inte i direkt sol. Vattna ofta 
så att den hålls konstant 
fuktig. Kan köpas året runt.

A N D R A  V Ä X T E R  I  T R E N D E N

Kryddör ter
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ROSA HOT KISS 
KORDANA®

ROSA ALOHA 
KORDANA®

ROSA ARIZONA™ FOREVER®

ROSA ’TE AMO’ ROSA ’HOT YELLOW’ ROSA PRETTY™ PARTY ®

ROSA FAME™ PARTY ®

ROSA EL PASO™ FOREVER®
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Nyhet: 
Ekologiskt kattgräs
Nu kan kattägare se till 
att deras katter får rent, 
ekologiskt och näringsrikt 
gräs att äta. Trädgårdsmästeriet 
Pilely lanserar kattgräs som 
odlats i en speciell, ekologisk 
jordblandning full av viktiga mikro-
näringsämnen som är bra för både 
gräset och kattens hälsa. Innan 
växten lämnar trädgårdsmästeriet 
har den även fått ett tillskott av andra 
ekologiska näringsämnen via 
bevattningen. Kattgräs odlas i en 
bakteriefri torvjordsblandning i en 
komposterbar, organisk kruka och 
därför kan det förvaras i kylskåpet.
www.pilely.com

Nyhet: 
Ekologiska jordgubbsplantor
Redan första året kan man plocka 
härliga, ekologiska jordgubbar i 
krukorna på terrassen och året efter 
blir skörden ännu större. De nya, 
ekologiska jordgubbsplantorna från 
trädgårdsmästeriet Pilely levereras 
i komposterbara, organiska krukor 
eller stora krukor. 
www.pilely.com

Nyhet: Co� ee to go
Nu levererar trädgårdsmästeriet Stendemose storsäljaren Co� ea arabica i en 

presentförpackning som bara är att ta med sig – två exemplar samlade i en 
praktisk bärkasse. Det lilla ka� eträdet växer � itigt och kan bli en vacker golvväxt 

om den står på en ljus plats i rumstemperatur – fast inte i direkt solljus på 
sommaren. Regelbunden vattning och gödning vår och sommar. Äldre exemplar 

får bönor som kan rostas och bli till en god kopp ka� e. www.stendemose.dk

Nyhet: Wasabia japonica
Hela världen har fallit för den 
japanska delikatessen sushi. 
Och har man sagt sushi, får man 
säga wasabi – den jättestarka 
pastan som är ett oumbärligt 
tillbehör till sushi. Pastan görs av 
wasabiväxtens jordstammar och 
ämnena i dem liknar de ämnen 
som � nns i senap och chili. Även 
växtens gröna blad är ätliga – 
antingen i sallader eller lättkokta 
i soja. Nu kan dina kunder odla 
wasabi i trädgården tack vare det 
danska trädgårdsmästeriet 
Stendemose. Växten tål 
temperaturer ner till nollan och 
ska hållas konstant fuktig. 
www.stendemose.dk

Nyhet: 
Gynostemna pentaphyllum
Det här är egentligen en växt som använts inom 
den traditionella kinesiska medicinen i hundra-
tals år. Tack vare växtens höga halt av antioxi-
danter uppskattas den också som örtte – det så 
kallade jiaogulanteet – som sägs ge längre liv åt 
dem som dricker det regelbundet. Nu presenterar 
trädgårdsmästeriet Stendemose den som en 
perenn för utplantering. Den är vinterhärdig och 
tål temperaturer ned till -10° C. Växten vissnar 
ner på vintern, men spirar igen på våren.
www.stendemose.dk

SÄSONGS-
AKTUELLA 
VÄXTER

Nya rossorter från de 
danska trädgårds-

mästerierna. Se mer på 
www.� oradania.dk 

under Nyheter.


