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Der findes en række forskellige sorter af montbretia, men
blomsterfarven er altid gul,
orange eller rød. Se det store
udvalg i dit lokale havecenter.

Sensommerens rødglødende blomst
Gode gammeldags montbretia giver kulør til havens bede, når sommeren går på
hæld. På stærke blomsterstilke udfolder de
rørformede blomster sig i et sildebensmønster over en længere periode, og selvom
blomsterne visner, så står frøstanden dekorativt tilbage.

Knolde med kraft
Montbretia er nært beslægtet med iris, som
også er en plante, der vokser fra en knold.
Vi planter ofte fra potter, hvor planteskolen
har fremdrevet planterne, men faktisk er det
muligt at lægge knoldene selv. Er du vant til
at lægge georginer om foråret, så kan du på
samme måde forspire montbretia, plante
ud når jorden er forårsvarm, og glæde dig
over de flotte blomster til august.

TIPS

Mange sorter er vinterhårdføre, men
der er desværre flere af de nyere forædlede sorter af montbretia, som
du bør grave op til frostfri vinteropbevaring eller dække i bedet.

De svævende blomster
I gamle dage, blev montbretia anvendt
som rumdelere i køkken- og skærehaven.
Når montbretia igen er blevet en populær
plante til danskernes have, så skyldes det
bl.a. de svævende blomster. Sammen med
planter som bl.a. kæmpeverbena, er montbretia med til at løfte blomsterbedene i
højden og samtidig give blomsterbedet
en lethed med den transparente effekt,
som blomster på høje stængler giver.
De varme farver er samtidig med
til at bære haven ind i sensommeren, hvor prydgræsserne
blomstrer, og de første træer
og buske klædes i høstfarver.

Eminent
til buketter
Er du mester i at lave buketter med planter fra din egen
have, så er det et MUST at
kunne høste montbretia.
Selv om de enkelte blomster
folder sig ud over en længere

periode, er det altid muligt at få dem til at
give et spændende pift til sensommerbuketten. De er formidable til vaser og flasker,
hvor et enkelt eller nogle få blomsterstilke
kan peppe et hvert stilleben op.

