
Pelargonia …
Vi har følgende produkter i sortimentet i 2017

Pelargonia Zonale (Pelargonium x hortorum …)  
Standard Hagepelargonia, doble blomster, P12, assorterte farger.

Pelargonia Slyng (Pelargonium x peltatum…)  
Standard Heng- /Slyng pelargonia, enkle blomster, P12, rødt og rosa toner

Pelargonia Halvslyng (Pelargonium x peltatum …) 
Halvslyng, dvs slyng pelargonia som er dobbel blomstrende, ass. farger. 

Pelargonia Calliope®
Flott, robuste kraftigvoksende og hardfør pelargonium som 
er en interspesifikk krysning (krysning mellom forskjellige arter pelargonia) 
Dobbel blomstrende og mer opprett i veksten enn Caliente. 
Fantastisk sterk og flott rødfarge, derav navnet kjærlighets pelargonium på 
den røde sorten. Alle fargene er stor blomstrende, selvrensende og står 
rikt i flor gjennom sommeren med ypperlig, langvarig blomstring i krukker 
og bed, eller bruk de som ampelplanter. Finnes i flere røde og rosa toner.

Pelargonia Caliente®
Hardfør pelargonium som er en interspesifikk krysning (krysning mellom 
forskjellige arter pelargonia) Enkle blomster, foredlet for å tåle regnfulle 
somre, relativ flat i veksten, egner seg  derfor til landskapsplanting eller 
som ampel. Ideell for lave vedlikeholds situasjoner, blomstene er 
selvrensende og bladverket har noe midt mellom zonale og peltatum
formede blader.  Assorterte farger.
Arvtager til halvslyngen? (bedre holdbarhet)

Pelargonia «Retro» (Pelargonium x hortorum …)
«Retro» er en fellesbetegnelse på Pelargonia sorter som gjerne blir sett på 
som litt ‘gammeldagse’, men som nå har blitt trendy og ofte er relanserte 
under nye navn. Dronning Ingrid’ er identisk med den svenske sorten 
‘Mårbacka’ oppkalt etter den svenske forfatteren Selma Lägerlöfs
barndomshjem. Andre sorter som du kan finne i «Retro» sortimentet er 
f.eks. Kronprinsesse Mary, Nicolaj, Dronning Margrethe, Appel Blossom, 
Tulip, Ludvigsburger etc

Engelsk Pelargonia Småblomstret 
(Pelargonium x domesticum …)

Engelsk Pelargonia Storblomstret
(Pelargonium x grandiflorum) Stuepelargonia

Geranium og Pelargonium er to slekter innenfor samme familie-Geraniaceae. Pelargonium er «sommerblomster» som hagepelargonia(hortorum hybrider) eller  slyng 

pelargonia(peltatum hybrider). Det finnes ca 250 arter i pelargonium slekten, de fleste vokser vil i Sør-Afrika. Hagepelargonium sortene er delt inn i flere grupper, blant annet 

stjernepelargonium, englepelargonium, tulipanblomstrende, duftpelargonium etc. Zonale og peltatum sortene er krysset med hverandre og andre arter utallige ganger, så i dag finnes det 

over 8000 hybrid sorter, såkalte interspesifikke hybrider.  Det store utvalget gjør Pelargonium til en samlerplante. 

Geranium er storkenebb(f.eks. Geranium ‘Rozanne’) og foredlede sorter av disse får du kjøpt på hageutsalgssteder som stauder. Vær ikke forbauset over å bli henvist til Pelargonium 

utsalgsplassen hvis du spør etter Geraniumer da denne sorten på ‘folkemunne’ over flere generasjoner ofte blir kalt for geranium. 


