Månadens blomma januari 2009
I januari väcks vi upp igen ur vår vinterdvala av starka färger. Vi har valt
primula och krusblommig begonia att representera månaden och de fyller
verkligen vårt behov av färg och hopp om en ny vår. På kyliga breddgrader
är det ännu lite tidigt att plantera primulor ute men där det är mildare vintrar
blir det en fin färgklick i krukorna på trappan. Den krusblommiga begonian är
en läckerbit i ett ljust fönster, på byrån eller soffbordet. När du köpt hem
växterna öppnar du inslagspappret en liten bit i taget så att de inte blir för stor
omställning i temperaturen mellan kallt och varmt.
Det finns många olika typer av primula t.ex. P. veris, gullviva, P. farinosa
majviva och P. vulgaris, jordviva. Jordvivan är den vi hittar tidigt på året i
handeln. Den förekommer också i stor utsträckning i julgrupper under
december månad. Jordvivan har ingen stängel utan får blommorna i samma
höjd som de avlånga bladen i bladrosetten. Oftast är de gula men det
förkommer fler färger. Den är dekorativ och tät och klarar vår
rumstemperatur. Jordvivan vill ha ganska mycket vatten så här bör man vara
observant. Efter blomning inomhus kan jordvivan planteras ut eftersom den är
flerårig.
Begonia är en klassiker vid det här laget och nya sorter tas fram med jämna
mellanrum. Det finns begonior med fyllda eller enkla blommor, flikiga gröna
blad, släta glansiga blad och vågiga, krusiga, stora eller små blommor. En sak
är säker och det är att den är älskad av många för sitt utseende, sitt pris, och
sin livslängd. Vi har tidigare skrivit om bl.a. Renässans begonia, begonia Big
flower och julröda ’Baladin’.
En vit sort av begonia som heter ’Clara Franje’ har däremot vågiga kronblad
som gör den mjuk och kvinnlig. Kronbladen ligger i lager på lager och ger ett
fylligt uttryck. Begonia ’Netja Franje’ har romantiskt orangerosa dubbla
blommor med vågig kant. B. ’Cindy Franje’ har blommor i vitt och rosa med
en distinkt, mörkare rosa kant där de underbart fransade kronblad gör
blomman lite busig.
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Så sköter du din jordviva:
Placera den där det finns mycket naturligt ljus men skydda den från direkt sol.
Rumstemperatur eller svalare går bra.
Placera den inte över element.
Vattna den mycket men låt inte vattnet stå kvar i krukan.
Gödsla med svag dos näring under blomningen.
Kan planteras ut efter blomningen.
Så sköter du din begonia:
Placeras ljust i rumstemperatur, skyddas mot stark sol.
Jämn vattning och låt jorden torka lätt mellan vattningarna.
Vatten bör inte stå kvar i krukan.
Ställ en skål med vatten nära växten om den placeras ovanför ett element för att
höja luftfuktigheten och stimulera tillväxten.
Betraktas som en engångsblomma.
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Nytt år nya löften! År 2009 är här med en ny månadens blomma, och visst
känns det inspirerande! Primulan är en mycket älskad växt som trots sin
litenhet bör få en central plats i bostaden. Ikapp med alla färgglada tulpaner
skriker den att nu är det inte långt kvar till våren.
Gör någon glad med en korg med sprakande primulor, planterade tätt, i
blandade färger i ett fint mönster. Du kan förstärka vårens trend, ”Mönster”,
med härligt mönstrade sidenband som du virar runt korgen. Det räcker inte
med en sort om du vill vara riktigt trendig, då tar du flera olika mönstrade
band och ”mixmatchar”.
Decoupage är en annan trevlig uppfinning som innebär att man limmar tunt
papper på t.ex. en kruka eller vas. Det finns i hobbyaffärerna där det också
finns vackra papper eller servetter som är lämpliga att använda. Välj mönster,
upprepningar av motiv som är dekorativa och som drar till sig blicken. Ta en
kruka som du inte gillar längre och förnya den! En primula eller krusblommig
begonia förstärker färgintrycket och bidrar med sitt eget organiska mönster.
Ett prickigt, randigt eller rutigt band knyts sedan runt kanten av krukan. Prickar
kommer stort och är ett glatt inslag i en annars omönstrad vardag. Framförallt
är det roligt att blanda mönster men hålla ihop färgerna i ett stramt färgtema.
Kanske har du ett snyggt mönstrat tyg som du spänner upp i en ram på
väggen och som kan vara en fond för dina växtinköp. Ett murrigt brunt
Morrismönster lyfter vackert fram en rosa begonia, ett färgsprakande gult
Marimekko tyg samarbetar fint med primulans solgula blommor.
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