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Godt at vide om hortensiaer

Hortensia blomstrer fra juni, og indtil den første nattefrost rammer.
Hortensia fortryller med skiftende farver i løbet af sæsonen og står ofte
med en overdådig blomstring det meste af efteråret. Hortensia indeholder
mange arter, som er udbredt i Østasien og Nordamerika. I Danmark dyrkes
blandt andet Hydrangea anomala, Klatre-Hortensia, Træagtig Hortensia,
Sølvbladet Hortensia, Rubladet Hortensia og Almindelig Hortensia. Sorten
Magical hortensia kan virkelig trylle. De mange blomster skifter i løbet af
en sæson farve hele tre til fire gange. Det giver et fascinerende spil i haven.
Den magiske hortensia har stærke grene, så haveplanten ikke med det
samme hænger, hvis der kommer kraftige eller langvarige regnbyger.

Sådan passer du hortensiaen

Hortensia skal have meget vand og tåler ikke at blive udtørret.
Hortensiaens visne blomster ser smukke ud på planterne til langt ud på
vinteren. Hortensia kan plantes både om foråret og efteråret. Det er lettest
om efteråret, for om foråret kræver det meget vanding. Den skal stå lyst,
men helst i halvskygge og mindst muligt i direkte sol. Hortensia gror bedst i
næringsrig og kalkfri jord suppleret med spagnum. Farven på hortensiaens
blomster kan manipuleres med gødningens art. Som tommelfingerregel kan
man sige, at basisk gødning giver lyserøde blomster, syreholdig gødning
giver blå blomster. Når du ønsker at tage en buket hortensia ind i vase, er
det vigtigt, de får et langt skråt snit med en skarp kniv og sættes i varmt
vand. Danmarks største gartneri har leveret hortensiaer til denne
reportage, se magicalfourseasons.com.

Skulpturelle vaser med hortensiaer
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Vælg vaser, som er rene i deres udtryk, og miks forskellige grene og
blomster i samme type vase i forskellige størrelser. Den langstilkede
Ametyst Blue-hortensia står tæt med de volumiøse runde blomster. Alle
blade er fjernet fra stilkene, således at de fremstår stramme og grafiske. En
enkel rododendrongren tilfører en elegant grafisk legende form i den næste
vase, og de små vaser er peppet op med små blå klematis, der matcher og
trækker farven rundt i opstillingen. Alle vaser er fra Lyngby Porcelæn.


