Årets Pelargon 2018 heter zonalpelargon,
Pelargonium x hortorum ’Picotee Pink’

Årets Pelargon 2018
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Juryns motivering
I juryn för Årets Pelargon 2018 sitter Lotta Ahlvar, trendkännare
och projektledare för Formex, Patrik Vilsmyr från Mäster Grön
som representant för 35 svenska trädgårdsmästare i samverkan,
Per Larsson från Hörnhems, företrädare för förädlarledet och
Jonas Samuelsson, Rönne Trädgård som representant för
den svenska odlarkåren LRF Trädgård.
Juryn motiverar sitt beslut så här:
Pelargonen blommar som den vackraste hortensia –
kallas hortensiapelargon.
Kronbladens distinkta kant flyter ihop till en vit mitt,
utan skarp zon.
Titta nära, nog är det som en romantiskt rosa dröm, så njut!
De många blomknopparna skapar längtan, varenda en slår ut.
Tag några steg tillbaka och du tycker dig se hortensia
i planteringen.
Frodig, blomvillig, charmig är växten och enkel är hanteringen.
Årets utvalda är ´Picotee Pink´.

Zonalpelargon ’Picotee Pink’ – en hortensialik pelargon med magnifik färgsättning
När juryn för Årets Pelargon fick se sorten Picotee Pink var valet enhälligt: JAA! En
hortensiapelargon! Det finns inget som heter hortensiapelargon och det korrekta namnet är
zonalpelargon, Pelargonium x hortorum ’Picotee Pink’, men epitetet hortensiapelargon är talande.
Sortens blomställningar har ett för pelargonsläktet unikt utseende och de liknar hortensians
klotformade blomställningar.
Utöver den unika formen på blomställningarna är färgsättningen mycket speciell. Kronbladen har en
skir ceriserosa kant som långsamt flyter in i kronbladets vita del. Namnet Picotee är bekant för
kunniga blomstervänner och det finns flera andra växter som också har Picotee i sortnamnet, till
exempel sorter av amaryllis, nejlikor och rododendron. Gemensamt för dem alla är att blombladens
kanter skiljer sig färgmässigt. Ordet kommer ursprungligen från franskans picoté som betyder
markerad med punkter.
Knopparna på ’Picotee Pink’ är pärlemorvita och droppformade. När de slår ut visar de sitt halvfyllda
inre. Där skapar tunna, vinröda penseldrag och ståndarknapparnas mörka pollen ytterligare liv och
harmoni. Efter blomningen utvecklas dekorativa, storknäbbsformade fröställningar.

