
HORTENSIOR SOM BLOMMAR HELA SOMMAREN



Lev livet i full blom
Det finns en bra anledning till att våra stora, vackra hortensior är så populära.

ANDRAS
Blommar bara 
en gång per år 
på gammal ved.

Den första varianten i Endless Summer®-serien introducerades i USA 2004 och i 
Splendor Plants sortiment 2005. Då revolutionerade den trädgårdsvärlden eftersom 

den blommade under hela sommaren vilket var olikt alla andra hortensior på marknaden. 

Endless Summer® var den första kontinuerligt blommande trädgårdshortensian. 
Precis som alla andra hortenisor blommar den på den bruna veden från förra året 

men dessutom på årets nya gröna stjälkarna lite senare på säsongen. 

VÅRA
Blommar kontinu-
erligt på både ny 
och gammal ved.



ENDLESS SUMMERS BREDA ANVÄNDNINGSOMRÅDE
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BloomStar®

Hydrangea macrophylla BloomStar® (’PIIHM-II’PBR)
Endless Summer®-serien

• Sol-halvskugga.
• Zon 1-4.
• Höjd & bredd: 0,9-1,2 m.
• Trivs i fuktig jord.
• Rosa blommor i kalkhaltig jord.
• Blå eller violetta blommor i sur jord.
• Bladen får vacker rödviolett höstfärg.

Den blivande storsäljaren!
Blommar rikligt, har vackra mörk-
röda stjälkar och ger en stor färg-
variation från början av sommaren 
och ända fram till senhösten.



The Original
Hydrangea macrophylla the original (’BAImer’)
Endless Summer®-serien

• Sol-halvskugga.
• Zon 1-4.
• Höjd & bredd: ca 1-1,5 m.
• Trivs i fuktig jord. 
• Rosa blommor i kalkhaltig jord.
• Blå eller violetta blommor i sur jord.

Den mest älskade sorten
Originalet sedan Endless Summer® 
introducerades 2004. the original  
har stora rosa eller blå bollformiga 
blommor under hela sommaren.



The Bride
Hydrangea macrophylla the Bride (’Blushing Bride’PBR)
Endless Summer®-serien

• Sol-halvskugga.
• Zon 1-4.
• Höjd & bredd: 0,9-1,2 m.
• Trivs i fuktig jord.
• Äldre blommor rodnar i svagt rosa.

Den vita oskuldsfulla
the Bride har rent vita blommor. När 
de slår ut går färgen åt svagt lime-
grönt. Med tiden övergår de i svagt 
rosa precis som en rodnande brud.



Twist-n-Shout®

Hydrangea macrophylla twiSt-n-Shout® (’PIIHM-I’)
Endless Summer®-serien

• Sol-halvskugga.
• Zon 1-4.
• Höjd & bredd: ca 1,5 m.
• Trivs i fuktig jord. 
• Rosa blommor i kalkhaltig jord.
• Blå eller violetta blommor i sur jord.

Den randblommiga
twiSt-n-Shout® har fint balanse-
rat växtsätt, rödanlupna stjälkar 
och grönt bladverk med makalöst  
vackra höstfärger.  



TIPS & TRICKS
När Endless Summer®-hortensiorna trivs blommar de fantastiskt rikligt. 
Här följer goda råd för att nå framgång i trädgården med hortensiorna.

www.endless-summer.se

BEVATTNING
Vattna hellre rejält vid behov än lite 
och ofta.  Gula blad kan vara ett 
tecken på alltför mycket vatten. 

BESKÄRNING
Ta bort gamla blomställningar under 
växtsäsongen. När frosten har släppt 
greppet bör döda grenar putsas bort. 

VINTERTÄCKNING
Täck plantan med ett lager av ca 
20-30 cm löv eller kompost. Det 
är extra viktigt att skydda plantan 
de första åren. 

RÄTT PLATS
Placera hortensian i ett varmt och 
soligt till halvsoligt läge. Gärna med 
förmiddagssol och vandrande skug-
ga på eftermiddagen. 

PLANTERINGSJORD
Hortensian vill ha bra näringsrik och 
väldränerad jord. Har du egen kom-
postjord, lägg gärna detta runt den 
planterade växten på våren.  

NÄRING
Ge hortensian långsamverkande 
näring under vår och tidig sommar. 
För mycket näring ger ett kraftigt 
bladverk men färre blommor. 
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