
  

 

  

  
”Bedste plantenyhed” i 

USA forrige år - 

Anemone 'Wild Swan' 

 

Anemone ’Wild Swan’ ville vi normalt kalde for en 

høstanemone, men den blomstre faktisk helt fra 

forsommeren til langt hen i efteråret. 

I 2011 vandt den på Chelsea Flowershov i London 

prædikatet; “Plant of the year”.Måske endnu bedre, set fra 

mange danske haveejeres side, ’Wild Swan’ forbliver som 

en samlet staude, der ikke breder sig uhæmmet, som flere 

andre staudeanemoner kan finde på. Så ønsker du et 

dækkende tæppe af staudeanemoner er det ikke denne 

sort du skal have fat på. Men ønsker du en utrolig smuk 
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solitær- eller gruppe staude så er det Anemone ’Wild 

Swan’’ du skal bruge. 

Den bliver op til 40 til 50 cm høj, blomstre fra maj/juni til 

oktober/november. Blomsten er ren hvid, med enkelt 

kronblade som har blåstribet ryg. Om morgenen viser den 

sin bålstribede ryg for så hen på dagen at rejse sig og lyse 

med de rent hvide og åbne blomster. 

 

Bedømmelsesudvalget  ved Chealsy Flowershow beskrev 

blomstens forhistorie således: . 'Wild Swan’ er udvalgt fra 



en gruppe af frøplanter der er afledt af fem eller seks 

forskellige forældre, som bla. omfattede Anemone 

Rupicola . Den præcise herkomst er nok umulig at finde, 

men den involverer både tidlige og sent blomstrende sorter 

og arter. 'Wild Swan’ blev udvalgt af en lille gruppe 

kimplanter af Elizabeth MacGregor på hendes planteskole i 

Kirkcudbright, mellem Dumfries og Stranraer i det 

sydvestlige Skotland. 

 

Husk, at alle høst- og staudeanemonerne er fortrinlige til 

afskæring. 

  

God arbejdslyst 

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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Ps: Vi har tilbud på høstanemoner i denne og næste uge. 

Se her. 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 

  

Afmeld  
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