VÄRLDENS MEST SÅLDA HORTENSIA

Endless Summer® familjen
har fått tillökning
Arbetet med att hitta en varmt röd hortensia som uppfyller alla
krav för att ingår i Endless Summer®-serien har pågått under
många år. Nu har den äntligen lanserats runt om i världen.

Summer Love™
Endless Summer® var den första remonterande hortensian på
marknaden och har sedan dess erövrat hela världen. Konkurrensen på marknaden för trädgårdshortenstior är tuff och ökar varje
år. Endless Summer® är nu är den mest sålda hortensian i världen
och kan köpas i flera världsdelar.
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Summer Love™
Hydrangea macrophylla Summer Love™ (’Bailmacfive’)
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Säljstart

I sur jord blir blommorna
häftigt blåvioletta.
Läckert!

Är du en alla dem som
längtat och väntat på en
riktigt vackert röd hortensia?
Nu är det den lysande, hallonfärgade Summer Love™ här.
Den intensiva, djupa färgsättningen på
Summer Love™ utmärker sig garanterat
i växtbutiken. Den vill man inte gå miste om.
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Sol-halvskugga.
Zon 1-4.
Kompakt växtsätt.
Höjd och bredd ca 0,8-1,2 m.
Hallonröda blommor i kalkhaltig jord.
Blåvioletta blommor i sur jord.
Blankt, mörkgrönt bladverk.

BloomStar®
Hydrangea macrophylla BloomStar® (’PIIHM-II’PBR)

Blommorna blir
blå eller violetta
i sur jord.

BloomStar® blommar rikligt,
har vackra mörkröda stjälkar,
är kompakt och ger en stor
färgvariation från början
av sommaren och ända
fram till senhösten. Det
är en populär sort som
fler och fler upptäcker
och uppskattar varje år.
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Sol-halvskugga.
Zon 1-4.
Rundat och kompakt växtsätt.
Höjd och bredd ca 0,9-1,2 m.
Rosa blommor i kalkhaltig jord.
Blå eller violetta blommor i sur jord.
Bladen får vacker rödviolett höstfärg.
Mörkröda stjälkar.

The Original
Hydrangea macrophylla The Original (’Baimer’)

En högt älskad sort som var den
första varianten av Endless Summer®
som introducerades 2004 i USA.
The Original har stora rosa eller blå
bollformiga blommor under
hela långa sommaren.
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Sol-halvskugga.
Zon 1-4.
Buskigt och upprätt växtsätt.
Höjd och bredd ca 1-1,5 m.
Rosa blommor i kalkhaltig jord.
Blå blommor i sur jord.
Trivs i fuktig jord.

The Bride
Hydrangea macrophylla The Bride (’Blushing Bride’PBR)

Den vita oskuldsfulla bruden.
The Bride har rent vita blommor.
När den slår ut går färgen
svagt åt limegrönt.
Med tiden övergår
blommorna i svagt rosa,
precis som en rodnande brud.
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Sol-halvskugga.
Zon 1-4.
Buskigt, upprätt växtsätt.
Höjd och bredd 1-1,5 m.
Rent vita blommor som rodnar svagt
i rosa när de blir äldre.
• I sura jordar blir den svagt ljusblå.

Twist-n-Shout®
Hydrangea macrophylla Twist-n-Shout® (’PIIHM-I’)

Den randblommiga
Twist-n-Shout® har ett fint
balanserat växtsätt, rödanlupna stjälkar och grönt
bladverk med makalöst
vackra höstfärger.
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Sol-halvskugga.
Zon 1-4.
Buskigt, upprätt växtsätt.
Höjd och bredd 1-1,5 m.
Rosa blommor i kalkhaltig jord.
Blå eller violetta blommor i sur jord.
Randblommig.
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