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CO NOWEGO?

Pelargonie, 
petunie, 
werbeny…
Podczas Dnia Otwartego, zorgani-
zowanego 28 czerwca w  gospodar-
stwie Małgorzaty i Marcina Głowac-
kich w Warszówku (czyt. też str. 19), 
firma Syngenta FloriPro Services 
przedstawiła ok. 50 nowych odmian 
ze swojej oferty. Wśród nich wyróżni-
ła mieszańce międzygatunkowe pe-
largonii, których będzie teraz miała 
w sumie 10 w swoim asortymencie. 
Pod względem liczby premierowych 
prezentacji dominowały mnożone 
wegetatywnie petunie.

Pelargonie. Kolejne mieszańce 
międzygatunkowe („interspecific”) pe-
largonii, otrzymane w wyniku krzyżo-
wania Pelargonium zonale i P. peltatum, 
znalazły się w kilku punktach pokazu. 
Do najpopularniejszej tego typu gru-
py pelargonii Calliope, która stanowi-
ła przełom w hodowli i jako pierwsza 
trafiła na światowy rynek (odmia-
na ‘Dark Red’ stała się standardem, 
a  ubiegłoroczna ‘Rose Splash’ – rów-
nież jest wartościową propozycją), 
dołączyła ostatnio ‘Hot Rose’ o  in-
tensywnie różowych kwiatach. Jako 
zapowiedź na przyszły rok zademon-
strowano też odmianę Calliope ‘Red 
Splash’ (fot. 1), która ma atrakcyjne, 
różowo-czerwone (z  ciemniejszym 
oczkiem) kwiaty, osadzone na krót-
kich szypułach, wzniesiony pokrój, po-
dobny jak odmiana ‘Dark Red’ i nieco 
od niej słabszą siłę wzrostu – jak infor-
mował Bartłomiej Pierzchalski, mene-
dżer ds. produktu w polskim oddziale 
FloriPro Services.

W grupie Caliente, która wykazuje 
więcej cech pelargonii bluszczolistnej 
(podczas gdy Calliope bardziej przy-
pomina pelargonię rabatową – P. zona-
le), pojawiły się dwie ciekawe nowości 
o kwiatach pojedynczych, ale tworzą-
cych okazałe, liczne kwiatostany, sa-
moczyszczące się i  stanowiące dłu-
gotrwałą ozdobę rośliny. U  odmiany 

Dark Caliente ‘Fire’ są one mocno czer-
wone, ładnie kontrastujące z  ciem-
nozielonymi liśćmi, a u Caliente ‘Hot 
Rose’ (fot. 2) mają jaskrawą, intensyw-
nie różową barwę (magenty).

Petunie. Sztandarową grupą od-
mian hodowli firmy Syngenta jest 
Sanguna, charakteryzująca się kaska-
dowym, ale zarazem dość zwartym 
pokrojem i  wczesnym kwitnieniem. 
Wzbogacono ją o kilka odmian, wśród 
których najoryginalniejsze są te zawie-
rające w  nazwie słowo Twirl (Sangu-
na ‘Twirl Purple’ i FP Select Sanguna 
‘Twirl Purple’ – fot. 3). Szczególną za-
letą odmiany FP Select Sanguna ‘Pur-
ple Picotee’, o kwiatach purpurowych 
z białą obwódką ma być z kolei fakt, 
że obrzeżenie to nie zanika w trakcie 
rozwoju roślin i występuje na wszyst-
kich kwiatach. Na uwagę zasługuje 
także cała nowa „podgrupa” – Sangu-
na Patio – o wzniesionym pokroju ro-
ślin, przydatnych do uprawy w więk-
szym zagęszczeniu. W tym przypadku 
wyróżnia się odmiana Sanguna Patio 
‘Red’ o kwiatach w dobrym, czystym 
odcieniu czerwieni (fot. 4).

Kalibrachoa. Reprezentowana jest 
w ofercie FloriPro Services przez gru-
pę Callie, w której pokazano 6 nowo-
ści (w tym dwie odmiany ulepszone). 
Wyróżniają się odmiany ‘Deep Yellow 
Impr.’ (żółta, o  dobrym wyrównaniu 
roślin) oraz ‘Burgundy’ (oryginalny, 
purpurowobordowy kolor kwiatów).

Werbeny. Osiągnięciem hodow-
lanym przedsiębiorstwa Syngen-
ta jest grupa Lanai Twister, z którą 
wprowadzono na rynek niepowta-
rzalny układ kolorystyczny kwiato-
stanów werbeny (najpopularniej-
sza odmiana – Lanai Twister ‘Red’). 
W tym roku dodano kolejne kreacje 
tego typu (m.in. ‘Cherry Red’ o  wi-
śniowo-różowo-białych kwiatach, 
fot. 5), które B. Pierzchalski nazwał 
odmianami „nowej generacji” w gru-
pie Lanai, mającymi ulepszony po-
krój i większe kwiatostany.

Dalie. Zupełnie nowa jest gru-
pa Grandalia, również hodowli firmy 
Syngenta (fot. 6). Składa się z 8 pełno-
kwiatowych odmian dalii, polecanych 

Fot. 2. Pelargonium Caliente ‘Hot Rose’Fot. 1. Pelargonium Calliope ‘Red Splash’

Fot. 3. Petunia FP Select Sanguna ‘Twirl 
Purple’     fot. 1-6 A. Cecot
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Kompletna oferta
odmian Calliope

tylko u nas!

Uwaga!

Calliope 
■ Dark Red
■ Lavender Rose
■ Rose Splash
■ Hot Rose

R E K L A M A

do produkcji w doniczkach 13-centy-
metrowych (rośliny intensywnie się 
krzewią, ale osiągają mniejsze rozmia-
ry niż w przypadku standardowej, po-
pularnej grupy Gallery).

Lobelie. Do  nowej, rozmnażanej 
wegetatywnie grupy lobelii przylądko-
wej (Lobelia erinus) – Techno Heat Up, 

która ma wzniesiony pokrój i ma być 
tolerancyjna wobec upałów należy 
m.in. odm. 'Purple' (czyt. też str. 124).

Inne. W  obrębie uzupełniającego 
asortymentu szczególną uwagę zwra-
cała scewola wachlarzowata (Scaevo-
la aemula) Whirlwind ‘Early Compact 
White’ o czysto białych kwiatach i zwar-

tym pokroju (patrz str. 125). Warto-
ściowa wydaje się też sanwitalia okazała 
(Sanwitalia procumbens) Cuzco ‘Com-
pact Improved’ o zwartym pokroju, nie-
wymagająca traktowania retardantami.

Alicja Cecot
O lawendach i innych bylinach 
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Fot. 5. Verbena Lanai Twister ‘Cherry Red’ Fot. 6. Dahlia Grandalia ‘Rose Swirl’Fot. 4. Petunia Sanguna Patio ‘Red’


