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Pelargonium sorter 2017 i alfabetisk rækkefølge
Navn
Acie
Afterglow
Alan Werth
Aliente
Alison Wheeler

Blomsterfarve
lyserød med lys rød markeringer
mørk rosa

Fyld
hf
e

fløjlsrød
lys koralrød blomst

e
d

Alpine Glow
Americana Light Pink Splash
Americana Rose Splash
Americana White Splash
Angelique
Anna Backlunds
Antoinette
Appleblossom Rosebud
Arctic Snow
Arctic Star
Augusta
Aunty Pat
Aurora´s Unique
Aunty Julia
Barnston-dale
Bashfull
Beatrix
Bill´s Delight
Bird Dancer
Black Country Bugle
Black Pearl

creme blomst med rosa
rosa
rosa med mørkrosa midte
hvid med rød midte
purpur
hvid

d

farve som æbleblomst
Svag rosa
stor hvid blomst
hvid med rødrosa kanter og rosa øje
cherise
rosa rød blomst med mørk plet
Koral rød
mørk cyclamen og pink blomst

d
d
e
e
e
e
e
d

fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

sartrosa
Lys abricos rosa
cyclamen m. lys midte
mørkerød blomst, næsten sort
version 08032017

d
e

D
e
d
d

Familie
dværg
zonale
stjerne

Bemærk

miniature

mørk grønt løv med mørkere zone

zonale
zonale
zonale
zonale
zonale
zonale
dværg
rosenknop
Stjerne/micro
stjerne
zonale
Stjerne
unique
Zonale
Dværg
Zonale
Zonale
dværg
Zonale
rosenknop

blomsterrig
blomsterrig
blomsterrig, kompakt vækst

grå grønt løv
Blade hvid med grøn kant

stjerne
kraftig vækst
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Navn
Bold Flame
Bold Romance
Bold Star
Bornholm
Bornholm
Brightstone
Brownie
Bronze Butterfly
Bob Newing
Bonny
Bonzia
Brookside Flamenco
Brookside Harmonia
Bröllops Pelargon
Budbridge
Bumblebee
Calliope
Calypso
Caroline Smidt
Carousel
Catholican
Charmay Arabella
Chelsea Gem
Cherie Rose
Chine
Clatterbridge
Claire
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
orange
lys rosa pink blomst med hvid midte
lys orange rød
mørk rød blomst
mørk rød blomst
Lys rød blomst

Fyld
hf
d
e
d
d
d

rustfarvet
Abrikos
abrikos

d
e
d

klar lyserød blomst
rosa lyserød blomst

d

postkasserød m. hvid midte og frynset
kant
rød blomst
mørkerød
lilla
rød
sart lyslilla
rød m. hvidt øje
rosa
sart lyserød
hvid med rødt

d

lys garderrød smuk rund blomsterhoved
Hvid rosa

d
d

version 08032017

e
e
d
d
e
d
d

Familie
Zonale
zonale
zonale
rosenknop
rosenknop
zonale, dværg
miniatyre
dværg
Dværg/stjerne
Micro mini/ stjerne

Bemærk

dværg
dværg
Zonale
stjerne

kompakt plante med smukt mørkt løv

miniature
zonale
zonale
zonale
zonale
zonale
stjerne
dværg
zonale
stjerne
dværg
zonale

stor blomst
grønt løv
broget løv
rosenknop

Blade tre farvede

gl. svensk sort

Kraftig vækst
Blade grøn hvid kant

grønt og hvidt løv
grønt og hvidt løv
mørkt løv
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Navn
Cook’s Bird’s Egg
Cook´s scarlet
Cotton Tails

Blomsterfarve
Fyld
stor lys rosa blomst med mørkere prikker e
hvid
hvid blomst
d

Creamery
Crimsons Unique
Crocodile
Crowfield
Cumulus
Cupid

cremegul
højrøde blomster
magenta rød blomst
rosa
hvid
karminrød øverste kronblade, rosa
lyserød nederste
Hvid rød prikket
rødorange
hvid blomst med pink
hvid til rosa blomst (muslingefarvet)
skarlagenrød blomst
lyslilla m. hvidt
hvid blomst med rosa kant, ligner
appleblossom rosebud
dobbelt dyb laks pink
rosa og pink blomst
skarlagenrød blomst
rosa blomst
ferskenfarvet med hvid midte
sart rød
Rosa med prikker
rød orange med lyse striber
mørkerød

Daniella(Nielsen)
Danny West
David John
Dawn Star
Deacon Flamengo
Deacon Lilac
Denise
Diane Palmer
Dibbinsdale
Dolly Vardon
Dolly Vardon Rosa
Don Chiverton
Don´s Snowfire
Double Pink Bird´s Egg
Double New Life
Dr. Margrethe
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

version 08032017

Familie
æggeskals

Bemærk

miniature

mørk grønt løv med næsten sort zone. australsk
miniature
Primærhybrid (1. af en krydsning)
kompakt plante
spættet løv

hf
e

unique
halvhænger

e
d

dværg
miniature

hf
d
e
d
hf
d

stjerne
zonale
dværg
dværg
zonale
dværg
zonale

d
d
e
e
e
e
hf
d

zonale
dværg
broget bladet
broget bladet
stjerne
dværg
æggeskal
zonale
zonale

bladene mørk grønne med sort zone. voksemåde
mellem miniature og dværg
lyse blade med mørk zone
stjerneformet løv

rosenknop

løv i creme, grøn og rød, kompakt vækst
creme, grøn og rød løv
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Navn
Dream lover
Dresden Pink
Dresden White
Dronning Ingrid
Duke of Edinbourgh
Dusty Rose
Eclipse

Blomsterfarve
rosa
pink
hvid
lyserød blomst
Lys rosa
Hvid og rosa
mørkerød til karmoisinrød blomst

Fyld
hf

Edith Steane

cinnoberrød blomst tendens til
valmuerød
mørkerød
Mørk laks
lyserød med skarlagen markeringer
tomatrød blomst med creme basis
æbleblomst
lys rosa
lille lys rosa, lyserød blomst

d

rosa
karminfarvet med hvide streger fra midte
rød
violet rød blomst
mørk rød

e
d
e
hf
hf

Elegance Rosanne
Elmos Fire
Elmsett
Elsi
Emma
Emma Game
Emma Hössler
Enchantress Fiat
Excalibur
Fabian Game
Falkland´s Hero
Fandango
Fantasia
Felix
Firework light pink
Fir Trees Catkins

fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Lysrosa med hvid midte

e
d
e
d
d

Familie
formosum
dværg
dværg
zonale
miniature
dværg
dværg

Bemærk
mørkt løv, småbladet
gammel sort
hænge
mørke grønt løv, sort zone. voksemåde mellem
dværg og miniature
mørkegrønt løv med sort zone
Engelsk pelargonie

e
d
hf
e
d

Dværg/mini
dværg
zonale
zonale
stjerne
dværg
dværg
mini
stjerne

æggeskals
grøn eller broget løv
rosenknop
lysegrønne blade, mørkere mod kanten. busket
voksemåde. halvdværg
3 farvet blade
3 farvet løv

stjerne
zonale
stjerne
Angel pel.

version 08032017
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Navn
Fleurette

Blomsterfarve
dobbelt blomst i koral til lakslyserød,
lettere rødmende med alderen

Formosum
Francis James
Frank Headley
Freak of Nature
Friesdorf

laksefarvet
sart pink blomst med hindbærrød midte
laks
rød
mellem rød blomst med karmoisinrød
overtone og smalle primitiv type
kronblade

Fringed Patricia Andrea
Frosty Petit Pierre
Garnet
Garnet Rosebud
Gazelle
Gwen Lewington
Golden Brilliantissimum
Golden Chine
Grandad Mac
Green Eyes
Grenadier
Grumpy
Happy Appleblossom
Harlequin Ted Day
Helen Christine
Helena
Hero
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Fyld
d

Familie
dværg

Bemærk
mørkegrønt løv

e
e
e
e

dværg
zonale
zonale
dværg

hvidt løv med grøn kant
bladene er mørkegrøn med sort zone

Sart rød blomst.Takkede kanter på
blomster giver et frynset udseende

e

zonale

tulipan pelargonium

rosa med lys midte
bordeaux rød blomst
dybrød
orangerød blomst
Laks rosa
klar rød blomst
rød blomst
koralfarvet
rosa blomst med grønt øje
rønnebær rød og hvid blomst
Lys rød
Rosa hvid
meget mørk lysviolet og hvid blomst
magentarød blomst
æggeskalsfarvet
purpurrød

e
d
d
e

miniature
zonale
zonale
zonale
stjerne
dværg
dværg
dværg
hænge
stjerne

lys grønne blade med hvid kant

zonale
hænge (peltatum)
stjerne
zonale
zonale

rosenknob

version 08032017

d
e
hf
d
e
e
d
e
e

mørkegrønt løv
trefarvet blade i rød, gylden og grøn
lysegrønt broget løv
stjerneformet mørkt løv
blomsterrig

meget mørk grønt løv. dværg
æggeskals med grønt/hvidt løv
mørkegrønt løv
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Navn
Hills of Snow
Hollie
Honeywood Suzanne
Huseby
Islington Peppermint
Ivory Snow
Jackie (Syn: Jackie Gould)
Jackpot Majestic
Jacky’s Speckled
Jean Caws
Jeanne
Joann Hudgson
Johanna
Kelette
Kelly Brougham
Ken Lea Fancy
Kisa
Kleine Liebling
Kronprinsesse Mary
Kyra
Kättbos Anna
L’Elegante

Langelands Rose
Lanzarote
Lara Delight
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
lysviolet blomst
koralrød
svag fersken
laksefarvet og rosa
solbærfarvet øverst – creme nederst
creme hvid
sart lyserød rosenknop type blomster
sart laksefarvet
hvid blomst med røde prikker
laksrosa med mørke stænk
laks
Hvid med rosa
mørkrosa blomst
Lilla med hvid
Sart rosa
rosa
orange
lyserød
hvid

Fyld
e

Familie
zonale

hf
hf

rød og violet
hvid blomst med mørk purpur
fjermarkeringer, grøn og sølvagtigt løv,
der bliver rød når planten er tør
mørk kirsebær lyserød blomst med hvid
underside
rød blomst
magentarød

e
e

dværg
zonale
Duft
dværg
hænge
zonale
stjerne
stjerne
zonale
stjerne
zonale
stjerne
dværg/stjerne
dværg
zonale
dværg
zonale
miniature
zonale
hænge

d

rosenknop

kraftig vækst

zonale
rosenknop

kraftig vækst

version 08032017

d
d
e
e
e
e
d
hf

d
d
e
d

Bemærk
grønne blade med elfenbenshvid kant
Tre farvet blade
blomsterrig
blomst ligner stedmoderblomst
broget løv
meget blomsterrig

æggeskal
gammel svensk sort

Tre farvede blade
Kompakt løv

gammel svensk sort
blomsterrig
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Navn
Lara Gem
Lass O´Gowrie
Lavendel
Le Febre
Le Pirat
Leamington
Little Alice
Little Fi – Fine
Little Perky
Lord Bute
Lotusland
Lövstabruk
Mac Mahon
Madame Fournier
Madame Nonin
Magda
Mallorca
Mandarin
Marmalade
Maureen Mew
Maverick Coral
Max Wren (Syn: Mr. Wren )
Maxine Colley
Meadowside Orange
Melanie
Mephistophetes
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
lyserød
rød

Fyld
hf
e

Familie
zonale

Bladene er grønne med hvid kant

orangerøde
mørk vinrød blomst
lyserød
stærk laksefarvet blomst
lakslyserød blomst
pink
mørk aubergine rød blomst med lyserød
kant
lillarosa

e
d
e
d
e
e
e

Peltatum/hænge
rosenknop
hænge
zonale
dværg
dværg
mini
regal

rosa

e

dværg
zonale
dværg

rosa blomst dybere rosa ved midten
stor blomst i sart lyserød med røde
pletter og striber
rød blomst med hvide striber

e
d

unique
æggeskals

d

lys orange
mørkrosa
koralfarvet blomst
rød blomst med hvid kant
daggrys lyserød
orange
lyserød

d
d
e
e
e
d
d

zonale
zonale
miniature

rød

e
version 08032017

Bemærk

zonale
zonale
dværg
Dværg
miniature

hvidgrønt løv
mørkt løv

stjerneformet og 3 farvet løv
fra ca. 1870
lysegrønne blade med mørk kant
mørkt løv
store fligede blade, sødt abrikos duftende
mellemgrønt løv. dværg
storbladet, kraftig vækst
mørkt løv

grønt løv med hvid kant
mørkt løv

Dværg
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Navn
Mere Casino
Milkmaid
Millfield Gem
Millfield Rose
Minah´s Cascade
Mini-Czech
Mini Diane
Minnie
Minx
Miss Mac Kinsley
Monarch
Mosaic Silky
Mountwood
Mrs. J.C. Mappin
Mrs. Kingsley (Syn: Mrs. Kingsbury)
Mrs. Pollock
Mrs. Quilter
Nettlestead
Newport
Nicolaj
Noel
Noel Gordon
Norrland
Odensjö Käthe
Orange Rosenknop
Orange Splash
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
orangerød m. hvide striber
ren hvid blomst
lyserød blomst med mørkere plet på
øverste kronblade
lys rosa blomst, der ligner rigtige
rosenknopper når de åbnes
rubin rød blomst
Sart rosa
Rosa
Dybrød med nister
Lyserød
rosa
Pink
lavendelblå blomst
Hvid med rosa streger
rødlilla blomst
Rød
lakslyserød blomst
creme blomst med svag lyserød nuance
Hvid med rosa
hvid
Hvid
rosa lyserød blomst
Mørk rosa
Orangerød
stor laksrosa blomst med orange pletter
version 08032017

Fyld
e
e
d

Familie
dværg
miniature
rosenknop

Bemærk

d

rosenknop

hybrid

d
d
d
e
e
d
d
e
e
e
d
d

d
d
d
e

dværg
kaktus
mini
dværg
zonale
Zonale
zonale
zonale
zonale
zonale
unique
zonale
zonale
dværg
zonale
zonale
zonale
rosenknop
zonale
zonale
rosenknop
æggeskals

hybrid

mørkegrønt zonet løv. dværg
hænge
stjerne

Mosaik blade med hvid kant

grønt, brunt og gult løv
broget bladet med skarp bronze zone på bladet
Æggeskal

gammel sort fra 1870
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Navn
Orangeade
Orion
Oscaria
Our Flynn
Pac Blanca
PAC Dresden Pink (E)
PAC Harmony kr. 75
Pac. Ville De Dresden
Paris
Pat Hannam
Patricia Andrea (Syn: Pink Pandora)
Pauline
Peacock
Pegasus
Pelfi Bravo Light Pink
Pelfi Summer Rose Red
Persian King
Petite Blanche
Phlox New Life
Pidford
Pink Dalia Flowered
Pink Dolly Vardon
Pink Floss
Pink Rosebud
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
lys orange
dobbelt blomst meget orange – rød

Fyld
d
d

hvid med rosa stænk
Hvid
lakslyserød blomst
fløjlsagtig purpurrød blomst
hvid blomst med rosa markeringer

e
e
e
e

sartlyserød med hvid og lilla markering
sart rød blomst

e
e
hf
d

orangerød blomst

rosa lyserød blomst med nuancer af hvid d
sart lavendel lyserød blomst med hvidt
e
øje og rosa lyserød plet på alle kronblade
scarlet rød blomst
e
blomster er rent hvid ofte med en tydelig d
lyserød rødmen
rosa/hvid m. rosa midte og striber
Hvid
d
små, hvide blomster med kanter i pink
d
rosa
e
Rosa , hvid midte
svag lyserød rosenknop type blomst
d
version 08032017

Familie
dværg
miniature
zonale
stjerne
Zonale
dværg
dværg
hænge
zonale
Stjerne
tulipan
dværg
zonale
miniature
dværg

Bemærk
lysegrønt løv
kort kompakt voksemåde. løvet dyb grøn med
svag zone

små mørke blade med mørk zone
blomsterrig
kraftigt voksende plante
kraftigt voksende plante
grøn og creme farvet blad med mørk mahogni
brun zone
tæt mellemgrønt løv med meget svag zone

hænge
zonale
dværg
zonale
stjerne
zonale
Zonale/dværg

sport af Happy New Life
petaler er lagdelt som i en dahlia

hænge
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Navn
Pink Thumbler
Pixie Glow
Pixie Rose
Playmate kr. 75

Plum Rambler
Polestar
Princess Alexandra
Priory Star
Queen of Denmark
Queen Ester
Ragens Pink
Ragers Star
Raspberry Ripple
Ray Bidwell
Rebecca
Red Admiral
Red Black Vesuvius
Red Ice
Red Pandora
Red Rambler
Red Starstorm
Red Startel
Redondo
Regalia
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
sart lyserød
lyserød laksefarvet blomst
mørkerød blomst
lyserød falmende til creme ved toppen af
kronbladene og nuancerende til næsten
karmoisinrød i centeret
mørk purpur rosenknop
Hvid, frynset
mørkrosa, øverste bægerblade lysere
sart lille og lyserrød med hvid midte
Mørkerød
cheriserød
lysrosa med mørke kanter

Fyld
e
e
d
e

Familie
zonale
stjerne
stjerne
formosum (finger)

d
d
hf
hf

zonale
zonale
zonale
dværg
zonale
stjerne

skarlagenrød blomst smalle kronblade
lys rosa blomst med røde pletter og
prikker
laksefarvet blomst
lys karminrød blomst
dyb rød blomst

e
e

miniature
æggeskals

d
hf
d

dværg
miniature
miniature

mellemstor blomst i klar skarlagenrød
skarlagenrød blomst
rød blomst

e
d
e

mørk lilla
klar skarlagenrød blomst
laksrød blomst
grønbrun blomst med gråhvid kant

hf
e
d
e

miniature
miniature
tulipan
zonale
stjerne
stjerne
dværg
zonale

version 08032017

e
d

Bemærk

stjerne
broget blad
gyldent og stjerneformet løv

3 farvet løv
bladene er i flere nuancer af grøn med tydelig
”sommerfugl” markering i centeret
løvet næsten sort, langsomt voksende

små mørkegrønne blade
3 farvet løv
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Navn
Richard Hodgson
Richard Upward
Rigel
Robert Fisher
Roccoco
Rose of Bulgaria
Rosette
Royal Norfolk
Ruby Rambler
Rushmore Rhapsody
Sammi Brougham
Salmon Tiny Tim Kr. 75
Scarlet Unique (Syn: Colville’s
Storksbill)
Seaview Sparkler
Seaview Star
Shaun Jacobs
Shelly
Shu-Shu
Silver Dawn
Silver Star
Simonelle
Single New Life
Sister Henry
Sleurinks Jolanda
Sofiero
Solo
Something Els
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
sart lyserød med mørkere markeringer
Lys koral
rød blomst
Rød
rosa med lavendel skær
Aubergine
Karminrød
rødligpurpur
rødlilla
rosa og hvid
Hvid med striber
stor laksefarvet
klar cinnoberrød

Fyld
e
d
d
e

laksefarvet med koralrøde markeringer
sart lyserød
Koralrød
sart lyserød med røde pletter og striber
rød blomst med hvidt øje

e
e

hvid blomst
sart lyserød med mørk pink i midten
rød og hvid stribet blomst
meget dobbelt blomst i mørk rosa
lyserød blomst

d
hf
e
d
d

mørk blodrød blomst
abricos

hf

version 08032017

f
d
d
e
e

e
e

Familie
stjerne
zonale
micro miniature
zonale
zonale
rosenknop
zonale
miniature
rosenknop
stjerne
æggeskal
micro miniature
unique

Bemærk

dværg
stjerne
dværg
æggeskals
miniature
dværg
kaktus
zonale
zonale
rosenknop
dværg
Peltatum/hænge
hænge

stjerneformet løv
gyldent løv

To farvede blade
gult, grønt og rødbrunt løv

rosenknob
mørkegrønt zonet løv

meget lille, sart grønt tæt løv, små blade

Miniature
stjerneformet løv

fløjlsgrønne blade, hybrid, halvhænger
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Navn
Something Special
Summer Rose Tina
Sparkler
Spray Paint
St. Elmo's Fire
St. Helen´s Favourite
Stadt Bern
Star Witch
Steffens Lapita
Strawberry Fayre
Strøby
Sue’r
Sundborn
Sunset
Susan Payne
Stan Rawlings
Steffen´s Blackie
Steffens Dreamstar
Steffen´s Lapita
Steffen´s Moa
Swainham Mellow Yellow
Swainham Spring
Swanlands Pink
Sweet Sue
Sweet William
Sättrabys Signe
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve

Fyld

rød
lavendel lyserød blomst med violette
prikker
lyserød med prikker i lys magenta
Laksefarvet
rosa-hvid
strålende skarlagenrød blomst
lyserød blomst med hvid midte
pink
koral
Mørk rosa
hvid m. rosa kant
rosa blomst
Rosa/rød
sart lyserød blomst udvikles til dybere
lyserød som blomsterhoved ældes
koral
Lys abrikos
Abricos med hvid
Mørk pink
Lysrosa med prikker

d
e
e
e
e
e

rosenknop

micro miniature
stjerne
micro miniature
dværg
dværg
stjerne

hf
d
d
d
d
d

stjerne
zonale
stjerne

d
mandarinrøde blomst med stort hvidt øje e
hvid blomst med røde pletter og striber e
skarlagensrød
e

Bemærk

æggeskals

zonale
dværg
zonale
zonale
dværg

hvid med rosa frynset kant

version 08032017

Familie
zonale

zonale
dværg
zonale
rosenknop
miniature
dværg
zonale

det mørke løv og blomstens farve ligner flammer
mørkegrønt småt løv med næsten sort zone

Æggeskal
mørkegrønt løv

æggeskal
lysegrønt løv
mellemgrønt løv
stjerneformet løv
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Navn
Tatoo
Telstar

Tenerif Magic
The Jar
Tinkerbell
Tom Tit
Trudie
Urchin
Vancouver Centennial
Variegated Lorelei
Vectis Improved
Vectis Purple
Vectis Sparkler
Vectis Volcano
Venus
Victoria Andrea
Wantirna
Wedding Royal
Wendy Jane
Wendy Read
Westdale Appleblossom
White Birds Egg
White Eggshell kr. 75
White Feather
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
Hvid med pink kant
blomst i dyb rosarød nuance til
karmoisinrød med hvide pletter på de
fleste kronblade

Fyld
e
d

Familie
zonale
miniature

lyserød
Hvid med lilla plet
lille blomst i lakslyserød med dybere
skær
rødviolet lakrosa blomst
takket blomst i dyb rød
orangerød
sart rosa og hvid

e
e
e

hænger
dværg
zonale
dværg

mørkpurpur
sart rosa med rosa stænk
Hvid med lyserødt
sart lyserød dobbelt blomst
mørk rød
klar rød blomst
sart lyserød blomst
mørklilla
dyb rosa lyserød blomst
hvid, rosa og lysegrøn blomst

hf
e
e
d
d
e
d

stor hvid blomst med kronbladene
stribet og plettet rød
Hvid rosa

e

miniature
tulipan
zonale
rosenknop
zonale
dværg
rosenknop
æggeskal
æggeskals

d

stjerne

version 08032017

e
e
e
f

d
d

dværg
formosum (finger)
Stjerne
zonale
zonale
zonale
stjerne

Bemærk
mellemgrønt løv

stjerne
Svag duft
en af de mindst blomstrende eksemplarer, og
planten synes nærmest at vokse ranglet
olivengrønt løv med sort zone
løv småt, ”fem fingret” mellem til mørkegrønt
lysegrønt løv
dværgvækst
mørkegrønt løv med mørk midte. Busket vækst
æggeskal
mørkt løv
grønne blade med creme årer
gyldent bronze løv
mørkegrønt zonet løv
grønne blade med hvid kant
mellemgrønt løv. Miniature
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Navn
White Unique
Winford Festival
Winnie Read
Winston Churchill
Yourk Florist
Österlen

fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
hvid blomst med et anstrøg af rosa
rød blomst med stort hvidt øje
blomst i æbleblomst lyserød
karmoisinrød m. hvid midte
rosa

version 08032017

Fyld
e
d
d
e
hf

Familie
unique
zonale
dværg
zonale
zonale
zonale

Bemærk
behagelig duft
mørkegrønt zonet løv
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Pelargonium sorter - Botaniske
Navn
P. acetosum
P. album
P. alchemilloides
P. anethifolium
P. australe
P. capitatum
P. cauealifolium
P. cayae
P. cordifolium tomentose
P. cotyledonis (St. Helena) fra kr, 95,P. crithmifolium
P. cucullatum
P. dasyphyllum
P. diana hull kr. 125,P. echinatum kr. 95,P. elongatum
P. existipulatum
P. frutetorum
P. fulgidum
P. fulgidum
P. gibbosum kr. 50,P. glauciefolium
P. glutinosum
P. grandiflorum
P. grossularioodes
P. ignescens
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

Blomsterfarve
Laksefarvet
hvid med rosa markeringer
hvid blomst
grøngul til brun blomst med vinrøde markeringer
lysviolet blomst, runde grønne blade, krybende vækst
lyserød blomst, næsten runde blade, rosenduft

Type

pink grålilla, balsam duft
hvid enkelt blomst, sukkulent stamme, endemic species
hvid blomst med rød fjermarkering
purpur grålilla

botanisk
botanisk

hvid blomst med purpurrøde fjermarkeringer og sukkulent stamme

botanisk

lyslilla blomst

botanisk

orangerød blomst
rød blomst
gul blomst, sukkulent stamme, natduftende, honning duft

botanisk
botanisk
botanisk

lys til mørk rosa blomst, moskusduft
hvid blomst med purpurrøde markeringer, glatte, håndfladeformet grønne blade

botanisk

version 08032017

botanisk
botanisk
botanisk
botanisk
botanisk

botanisk
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P. inquinans
p. islington peppermint
P. lanceolatum
P. laxum
P. magenteum
P. molliceum
P. multibracteatum
P. odoratissimum
P. ovale
P. panduriforme
P. papilionaceum
P. peltatum
P. pulverulentum
P. renate parsley
P. reniforme
P. ribifolium
P. salmonium
P. sidoides kr. 95,P. stenopeltatum
P. stipulaceum x Orange
P. suburbanum
P. tabulare
P. tetragonum
P. transvaalense
P. tricolor
P. tricolor
P. trifidum
P. triste
P. urbanum var. bipinnatifidum
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

stærk skarlagenrød blomst
Hvid og mørk rød
cremegul, lancetformet blade
hvid blomst med purpur markeringer

botanisk

hvid blomst, blade med fin duft
hvid blomst
lille hvid blomst, lys grønne tre fligede blade med lidt kruset kanter, æbleduft

botanisk
botanisk
botanisk

botanisk

lodne blade

lilla blomst, hænger

botanisk

hvid
grå-grønt løv og næsten lilla/sort blomst
sart rosablomst

botanisk

pink og purpur blomst med mørke årer, hænger
fin lille lysegul blomst
3-4 kantede stængler med cremet blomst og rød markering. Hænger
Knoldvækst
hvid
Rød/hvid
gul creme blomst, hængende vækst
mat gulliggrøn til brunligpurpur blomst
creme til lysgul eller lyspink, hænger
version 08032017

botanisk
botanisk
botanisk
botanisk
botanisk
botanisk
botanisk
botanisk
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P. viscos simum
P. vitifolium var.
P. x ardens
P. x blanfordianum
P. x erik hall
P. x keneta
P. x scottii kr. 125,P. x splendide kr. 95,P. yossa robinson
P. zonale
R. randifolium
The Boar

fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

synonym med P. glutinosum
lilla, brogetbladet

botanisk

hvid blomst med lilla markeringer
Bordeaux rød hvidlig
brunrød-hvid
lille mørkerød til sort blomst, grå-grønt løv
lille plante med grå ovale blade, trefarvet blomst øverste kronblade røde med sort midte nederste
hvide
lyserød og hvid blomst

primær hybrid
botanisk

botanisk
botanisk
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Pelargonium sorter - Duft
Navn

Duft

Bemærkning

Andersonii
Apricot = P. scabrum
Ardwick Cinnamon
Aroma
Asperum
Astrum
Atomic Snowflake
Attar of Roses
Aurores Unique
Beauty Oak
Big Apple
Both´s Snowflake
Brunswick
Candy Dancer
Chicago Rose
Citronella (Syn: P. citronellum)
Clorinda
Copthorne
Creamy Nutmeg
Crispum Major
Dainty Maid
Dean´s Delight
Deerwood Lavender Lass
Decipens
Deerwood Lavender Lad
Dr. Livingstone (Syn: Skeleton Rose)

peber
abrikos
kanel

lilla purpur blomst

fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

balsam og orange
citron
stærk rose

hvid blomst, smukt løv
små lyslilla blomster
abrikos laksefarvet blomst
lilla blomst, grønt løv med smal hvid kant
lyserød blomst, bruges i parfumeindustrien

små hvide blomster
broget grønt-hvidt løv, lyslilla blomst
stor rosa blomst med rødlilla årer
lyslilla blomst med mørk midte. Bregnelignende løv
mørkpurpur blomst, broget løv
stærk citron
lysviolet blomst, håndformet løv
cedertræ-eukalyptus mørkrosa blomst, trefligede, hårede blade
cedertræ
stor rosa blomst
muskatnød
broget blad
citrus
rosa blomst
moskus
rosa blomst med mørke årer
lyslilla blomst med fjermarkering
lavendel
Lyslilla blomst
rose
lavendel duft
lilla blomst
rose, citrus
blade ligner pine
mild rose
cedertræ
citron-rose
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Endsleigh
Fair Ellen
Frensham
Fringed Apple
Golden Clorinda
Grey Lady Plymouth
Harlequin
Isobel Eden
Joy Lucille
Lady Plymouth
Lavender Lindy
Le Roy Alexander
Lilac Lady
Lilian Pottinger
Limoneum
Mabel Grey
Madame Nonin
Mann´s Generva
Mons. Nonin
Nellike
Nervous Mabel
Old Spice
Olga Shipstone
Orange
Orange Fizz
Orchid Clorinda
Orsett
P. blandfordianum
P. chocolate tomentosum (Syn: Chocolate Mint)
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

balsam
stærk citron
æble
cedertræ

blade ligner egeblade
rosa blomst

pebermynte
krydret duft
citron/mynte
citron
peberkage

cremehvidt broget løv, lyslilla blomst
hvid blomst
lyserød blomst
lyslilla blomst, grøn og creme blade

stor rosa blomst, gul/grøntbroget løv

violet blomst, lådne blade
krydret æble

hvid blomst, æblefarvet blade

mild abrikos
lemon

rosapink med cerise årer
lilla

stærk citron
krydret
æble

Nejlika, svensk, bruges til peberkage bagning
hvid/sartlyserød blomst
hvid blomst, runde grågrønne blade
lille hvid blomst

citron

rosa blomst

krydret

rosa blomst med hvid midte, mørke pletter på øverste kronblade, fint løv
sart rosa blomst med lilla markeringer, fligede blade
lilla blomst, lådne blade med brun midte, halvskygge. hænger

pebermynte
version 08032017
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P. crispum
P. crispum Minor
P. crispum peach cream
P. denticulatum ”filicifolium”
P. fragans
P. graveolens
P. kordifolicum
P. odoratissimum
P. radens
P. scabrum ”apricot”
P. shannon
P. tomentosum
Paton´s Unique
Peter´s Luck
Pink Capricorn
Pink Champagne
Pretty Polly
Radula Rosea
Red Flowered Rose
Richard Gibb
Robert´s Lemon Rose
Royal Oak
Scarlet Unique
Secret Love
Shrubland Rose
Silver Leaf Rose
Sue Ellen
Sweet Miriam (Syn: Sweet Mimosa)

mild citrus
hvid til mørk rosa blomst, botanisk
citron
lyslilla
friskplukket persken
balsamin
krydret
citron
hvid blomst, rosengeranium, ørepineplante

Sweet Rosina
fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt

æbleduft
abrikos duft

små hvide blomster
rosalilla blomst
hvid med lilla midte

pebermynte

små hvide blomster og store lådne blade, halvskygge
rosapink med cerise årer

rose og mynte

mørk rosa til lyserød blomst

citron

lysviolet blomst, grå grønne lådne blade
lille rød blomst, mørkegrønne aromatiske blad

græs
rose
citrus og rose
rose
ananas

rød blomst
store fligede blade
karmin rød blomst med mørkere pletter
sølvagtigt løv med sølv kant
rosa blomst med sorte striber

rose

lyserød blomst, dybt indskåret og lappet blade
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Variegated Fragrans
Variegated Nutmeg
Welling
Wild Capitatum

nåletræ
muskatnød

fligede blade, lys rosa blomst m. røde pletter
hvid blomst, hvid og cremet løv
grønt og creme løv
mørkgrøne blade med mørkebrun midte

rose

Besøg os, ring eller skriv venligst for yderligere information.
Se også vores hjemmeside: www.GartnerietJensen.dk
Vi kan ikke kontaktes på Email.
Vores planter står i 11 cm lerpotte og er godt i gang (ikke stiklinger).
Priser: (gældende fra 1. maj 2012)
Zonale og Duft kr. 45,- pr. stk.
Dværg og Miniature kr. 45,- pr.stk.
Micro miniature kr. 75,- pr. stk
Planter markeret med pris i kataloget giver meget få stiklinger, bemærk derfor prisen.
Desuden har vi jord, opbindingsmaterialer, skyggenet og andre artikler til Fuchsia og Pelargonium.
Vi sender også planter
Bestil i god tid, se vores bestillingsliste. Ved forsendelse leveres planter uden potter for at minimere omkostninger til forsendelse
Gode råd
Pelargonium trives bedst i jord i lerpotter. Dværg, micro og miniature skal pottes i 9 cm. potte

fyld: e=enkelt, hf=halvfyldt, d=dobbelt
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