NB

Gladiolus findes i næsten alle
farver og nuancer, men endnu
mangler forædlerne at finde
generne til de blå og mørke
farver.

Gladiolus er populære snitblomster
De karakteristiske sværdformede grønne
blade beskytter gladiolus blomsterstanden
indtil den er klar til at springe ud. Stolte
står de med et større antal tragtformede
blomster på de oprette blomsteraks. Blomstringen starter nederst og fortsætter over
en lang periode hele vejen op.

Runde flade knolde
Gladiolus vokser fra knolde. Der er tale om
en stor planteslægt med ca. 300 arter, som
oprindeligt stammer fra Madeira, Sydafrika, Asien og Sydlige del af Europa. De flotte blomster har siden 1800 været gennem
talrige krydsninger og udvælgelser, hvilket
har resulteret i særdeles farvestrålende og
store imponerende blomster.

TIPS

Da Gladiolus ikke overvintrer særlig
godt, skal du inden vinteren tage
klippe toppen af ca. 10 cm over de
opgravede knolde, som så opbevares
frostfrit til næste forår.

Mange spændende sorter
Pastelfarver, lysende farver, varme farver
eller rent hvide blomster. Gladiolus kan
nærmest det hele. For at lette muligheden
for at vælge, så er gladiolus opdelt i grupper. De findes nemlig som 50 cm høje med
mindre blomster i Nanum-gruppen, Butterfly-gruppen med 75 cm høje planter og 40
cm lang blomsterstand med mellemstore
blomster, der er plettede i de nederste
kronblade, og så gruppen af storblomstrede, der nemt når 1,2 m og har mange store blomster på op til 70 cm lange
blomsterstande. Fyldte blomster er
også blevet mere almindelige.

Plant i rækker
eller grupper
Den flotte effekt af store blomster
opnås bedst, hvis man planter gladiolus i større grupper eller i et bed i skærehaven. De meget høje blomsterstande kan
desværre godt være lidt skrøbelige, så opbinding kan være nødvendig. Husk at sætte

gladiolus på indkøbssedlen, når du til næste år skal ud og vinde georginer til din have
– buketter med både gladiolus og georginer
er nemlig et oplagt valg.

