Bli glad av vårens härliga vårblommor! Foto: @atmycasa
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Pigga upp dig med vårens växter

Coronavirus, börsoro och allmän domedagsstämning. Det är lätt att känna att
humöret dalar. Att komma ut i friska luften och gräva i jorden kan vara ett skönt
sätt att byta fokus. Nu när vårsolen börjar titta fram finns det också många fina
vårblommor, som bjuder på både färg och vårkänslor. Det finns ett stort sortiment
odlade i Sverige så tillgången ska inte vara något problem. Tycker du att det är
obehagligt att gå i butiker, beställ blommorna på nätet!
Här tipsar vi om några av vårens favoriter och hur du ska sköta om dem.

Dessutom fina arrangemanstips från @atmycasa och @annikasnaturligating.
Minipåsklilja Tête-à-tête
Minipåsklilja är en fantastisk liten lökväxt som bjuder på många blommor ur
samma lök. Den intensivt gula färgen signalerar glädje och energi, och den
lyser upp även den mest regntunga dag. Dessutom är den förnämligt hållbar,
och klarar galant både någon minusgrad och ett sent snöfall utan att ta
skada. Växtsättet är robust och ger stadga även åt växter som planteras
bredvid den. Minipåskliljor är långlivade, och om du har en trädgård eller
kolonilott att planera ut dem på när de har blommat över, kommer du att ha
glädjen över att
se dem blomma även nästkommande år. Minipåskliljor trivs bäst utomhus,
men de kan också plockas in och användas som bordsdekoration eller på
fönsterbrädan. Ett tips är att plocka in några blommor och sätta i en liten vas,
eller lägga på servetten. Det piggar upp även inomhus.

Se YouTube-videon här

Skötsel: Ge minipåskliljan lite vatten då och då, de bör inte övervattnas. Ju
svalare den står, desto längre håller blommorna.
Penséer, Viola x wittrockiana, och minipenséer/brokvioler, Viola TricolorGruppen

Troligtvis finns det ingen annan vårblomma som är lika älskad i Sverige som
pensén. Den finns i mängder av färger och former. Den ser skir och ömtålig
ut, men klarar liksom minipåskliljan både frost och snö. Visserligen kan
penséerna se lite ledsna ut efter en frostnatt, men så fort värmen återkommer
piggnar de till igen. Det finns sorter i otroligt många olika färgkombinationer.
Gult och orange för den som vill ha energi och glädje, rosa och lila för
pastellälskaren, blåa toner för den traditionelle, vitt och nästan svart för den
som vill ha det sobert, och sedan mängder av tvåfärgade sorter som bjuder på
olika kombinationer av dessa färger. Penséer passar både att använda för sig
och att samplantera med andra vårblommor. Precis som minipåskliljor trivs
penséer bäst utomhus, men det är bedårande att göra små buketter och duka
med penséer inne om inte vädret tillåter utomhusvistelse. Blommorna är
väldigt vackra att dekorera med, till exempel i salladen eller på tårtan.
Skötsel: Det viktigaste med penséer är att de aldrig får torka ut. Plantera dem
därför gärna i en lite större kruka där jorden inte torkar ut så lätt.
Vårhyacint, Hyacinthus orientalis
Äntligen finns det lite större mängder av vårhyacinter i svensk produktion!
Många associerar hyacinter med advent och jul, och vårhyacinter är samma
växter som vi använder då, skillnaden är att lökarna som vi använder i
december är behandlade för att blomma då. Att använda vårhyacinter i
rabatten eller vårkrukan nu är fantastiskt! Det finns sorter i härliga nyanser av
gult, rosa, aprikos, vitt och blått och de bjuder på både blomsterprakt och
väldoft. Fantastiskt fina både att använda solitärt och i samplanteringar med
andra lökväxter och vårblommor. Vårhyacinter kan användas både ute och
inne, men blommorna håller längre ju svalare temperatur det är.
Skötsel: placera gärna svalt och vattna måttligt.

Tusensköna, Bellis perennis
Tusenskönan är en bedårande liten blomma tidigt på våren. Den finns både i
vitt och olika nyanser av rött och rosa. Oftast syns den gula mittknappen i
blomman tydligt där den lyser upp som en liten sol, men det finns också helt

fyllda sorter. Tusensköna fungerar både ute och inne. De trivs i uterummet
och passar utmärkt i utekrukan när värmen börjar komma. Tusensköna är
perenn och kan sedan planteras ut i gräsmattan, rabatten och stenpartiet.
Skötsel:Trivs i väldränerad jord. Ge en svag näringslösning vid varje vattning.
Delas vid behov.
Vårflirtsortimentet
Det finns ett lite exklusivare sortiment av vårblommor som är perfekta att
kombinera med penséer och minipåskliljor. Sortimentet går under
benämningen vårflirt och här finns främst olika perenna växter som bjuder på
ljuv vårblomning liksom flera växter som främst används för bladverkens
skull. Här hittar man tex gyllenlack, olika prydnadsgräs, alunrot och
spetsmössa. En av de allra populäraste växterna i vårflirtskollektionen är
gyllenlack, som blommar rikligt från tidig vår till långt in på hösten. I de
södra delarna av Sverige är den perenn och blommar mer eller mindre hela
året! Gyllenlack tillhör kålväxterna och är inte helt olik rapsen som förgyller
många fält på våren och försommaren. Skillnaden består främst i att
gyllenlack finns i en uppsjö av härliga färgnyanser; blått, lila, purpur, orange
och så naturligtvis gult. Blommorna är enkla eller fyllda och doftar gott.
Växtsättet är robust och ger en fin stomme till samplanteringar.
Tips på exponering från @atmycasa och @annikasnaturligating

Färgmatcha och välj ton i ton. På bilden har vårhyacint, alunrot och
minipenséer i olika nyanser av purpur använts. Det blir en harmoniskt och
lugn plantering, speciellt när även planteringskärlen är färgmatchade.
Foto: @annikasnaturligating

Skapa nivåer. En plantering blir mer intressant om den har olika nivåer. Att
använda kvistar är ett alternativ till att ha höga växter. Stick ner kvistarna i
planteringen så ger de även stadga. Genom att knyta ihop dem i toppen fårs
en oval form, det är också fint! Foto: @atmycasa

Glöm inte balkonglådan! Minipenséer är tåliga och bra växter som klarar sig
fint i balkonglådan. Komplettera gärna med gula vårhyacinter, skira
kungsängsliljor och en växt i en kontrasterande blå nyans. Foto: @atmycasa

Påskigt och fint blir det om du tar en stor glasbehållare och fyller med halm
och vackra ägg. Placera sedan din minipåsklilja, eller någon annan växt som
du tycker om, i mitten. Ett likande arrangemang är att istället placera en
minipåsklilja i en kruka som sedan dekoreras med halm och ägg. Foto:
@atmycasa

Gruppera. Att samla en grupp av olika planteringskärl och fylla dem med
olika växter är både personligt och välkomnande. Blanda både former, färger
och material efter tycke och smak. Foto: @atmycasa

Många tillsammans. Det är effektfullt att plantera många av en och samma
sort tillsammans. På bilden har flera tusenskönor i olika färgnyanser
planterats tillsammans i en vid kruka. Tänk på att inte ta för höga krukor när
du planterar låga växter, då kan det se lite oproportionerligt ut. Foto:
@atmycasa

Sverige är ett avlångt land. Bor du långt norrut kanske du fortfarande har
massor av snö och kalla nätter. Då är det fint att hålla till i uterummet, på
glasverandan eller i växthuset. Primula är en favorit så länge det är
svalt! Foto: @atmycasa

Färgboosta! Blanda glada och starka färger tillsammans som ger energi. Rosa
hyacinter och gula minipåskliljor är en färgstark kombination. Foto:
@annikasnaturligating

Blomsterfrämjandet är branschorganisationen med uppdraget att sprida
information och inspiration om svenskproducerade blommor.
Vår vision är svensk blomsterglädje i varje hem.
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