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GASA GROUP Denmark A/S
Den grønne tidslinie

GASA GROUP koncernen er en moderne virksomhed med fokus på fremtiden.
Vi bygger vores vision på et solidt erfaringsgrundlag, hvor know how, kvalitet og fremsynethed er gødning 
til fremtiden. 

Vi forsager tanken om at ’gøre som vi plejer’ og prøver i tanke og handling at udfordre os selv og vore 
kunder til hele tiden at tænke nyt og anderledes.

Showgarden er vores bud på et kig ind i, hvad fremtiden byder på af spændende nye kulturer, farver og 
sorter.

Vi har valgt 9 produkter, som vi synes fortjener ekstra opmærksomhed. De har som fællesnævner, at de 
stikker ud fra mængden enten via nyhedens interesse, deres store anvendelighed eller den gode historie.

Vi håber, I vil opleve samme glæde ved at læse om det, vi har udvalgt, som vi har i vores daglige omgang 
med planterne og lade jer inspirere til at bringe dette videre.

God fornøjelse.

Fokus produkter 2021

Anisisop
Agastache Crazy Fortune®

Spansk marguerit
Osteospermum ecklonis Margarita®

Sød kartoffel
Ipomoea Treasure IslandTM

Cuphea Pink Shimmer

Salvie
Salvia hybrida Salgoon®

Lægeverbena
Verbena officinalis Bampton

Jamesbrittania GoldstarTM

Stenurt
Sedum Sunsparkler® Dream Dazzler

#fokusprodukter2021
#naturetothepeople
#gasagroup
#gasagroupyoungplants  
#gardenofinspiration



Anisisop
Agastache Crazy Fortune®

Historik
Det var det skarpe øje af fritidsgartneren, Harry ten Duis, som vi må takke for denne nye i øjnfaldende sort! En 
daglig inspektion af planterne i hans have i sommeren 2012 bragte ham en lille overraskelse i hans klump af  
”normale” Agastache-planter. En stilk så lidt underlig ud for ham, den var helt hvidt, hvilket så helt fantastisk godt 
ud mod de grønne farver!

Som med nogen af disse situationer måtte Harry derefter tage en risiko. Han var nødt til at fjerne stilken med hvide 
markeringer og se, om den ville sætte nye rødder, og derefter vokse videre for at give den samme virkning.  
HELDIGVIS, det gjorde den, og han sendte den derfor videre til planteudviklere, Plantipp, som forsikrede ham om,  
at denne plante havde en lys fremtid!

Anvendelse
Du kan plante Agastache i de fleste forskellige jordtyper, og mens de nyder mest jord, er de også bemærkelses-
værdigt tørke tolerante. De klarer sig bedst i en solrig position og tiltrækker bier, sommerfugle og gavnlige insekter. 
Deres skummede blomster og flotte løv har en dejlig lakrids duft. En dejlig garnering til en sommercocktail måske!

Denne nye sort Crazy Fortune bliver ca. 70-80 cm høje plante ud. Den vil udover at lyse din bed flot op også være 
helt fantastisk i krukker.

Planten er også hjorte- og kaninresistente, hvilket betyder, at de vil overleve i de fleste haver, på en eller anden måde.

Selskabsplanter
Flotte selvskabsplanter kan bl.a. nævnes Pragtkærte (Gaura lindheimeri). Forskellige stenurte sorter.  
Solhat (Echinacea pur. Magnus) Flere storkenæb vil også stå rigtig flot sammen med Crazy Fortune. 

Pasning
Når de først er plantet i krukker eller i bed, tåler de direkte sollys. Er tørketolerante, men skal helst holdes fugtige. 

Gødes et par gange i løbet af vækstsæsonen.

Hårdfør ned til ca. -20 OC.



Cuphea Pink Shimmer
Historik
En meget delikat småblomstret plante som er beslægtet med de lidt mere storblomstrede cigaretplanter eller  
cigaretglød. Som andre Cuphea stammer den fra Sydamerika. 

Blomsterne på Pink Shimmer er ½-1 cm, men der er så til gengæld mange af dem på planterne.

Forædlet af det amerikanske frøfirma PanAm Seed og en nyhed i de danske blomsterbutikker.

Anvendelse
Denne lille yndige blomst egner sig både til bunddække i krukker og enkeltstående i mindre og mellemstore  
krukker. Vil være rigtig fin under store let løvede sommerblomster, som enkeltblomstrende Dahlia, Cleome eller 
buske i krukker. Blomstrer hele sommeren, lige indtil frosten kommer.

Selskabsplanter

Kan plantes sammen med næsten alle planter, men pudedannende planter har en tendens til at dække den, derfor 
vil store, høje og gerne let løvede planter passe fint. Vil også være fin sammen med krydderurter, da den tiltrækker 
en del bier og mindre sommerfugle og liver bedet op med de fineste små blomster. Bør dog ikke spises.

Pasning
Planten stiller ikke særlige krav, men bryder sig ikke om for meget vand, vandes normalt, og af og til med lidt  
gødning i. Skal ikke pilles eller på anden vis trimmes, da der kontinuerligt udvikles nye små skud og blomster.



Jamesbrittania Goldstar™ 
 
Historik
Forholdsvis ny sommerblomst der oprindelig stammer fra Syd Afrika, tidligere set i lilla og røde nuancer, men nu 
også i gule. Sorten Goldstar stammer fra den Israelske forædler Danziger der fortæller at det tog flere år at find 
den rigtige gule variant der også var let at rode og havde den tæthed i væksten der er et krav til mange nye  
sommerblomster. 

I naturen vokser planten i tørre bjergområder med masser af sol. I naturen er Jamesbrittania en halvbusk, men 
dyrkes nu som en sommerblomst, da den ikke overvintrer på vores breddegrader.

Anvendelse
Nok smukkest solitært i mindre og mellemstore krukker, og gerne sammen stillet med andre gule og lysegule blomster.

Selskabsplanter
Petchoa Beautical French Vanilla, Tagetes Vanilla, Alchemilla mollis, lysegrønne Ipomoea, Lysegule Margueritter, 
Gule græsser, osv.

Pasning
Vandes regelmæssigt, og bør gødes ved hver vanding, da planten ellers bliver lys og kan angribes af blad skimmel. 
Men er ellers en nem plante der blomstrer flittigt.



Spansk marguerit
Osteospermum ecklonis Margarita Double®

Historik
Spansk marguerit kommer oprindelig fra det sydlige Afrika og blev 
introduceret i 1980’erne. Der er siden forædlet meget på denne plante 
og den er kommet i mange farver, og fra mange leverandører. Dümmen 
Orange introducerede deres dobbelt blomstrende serie i Europa i 2019. 

De 3 sorter Pink, White og Yellow skiller sig ud ved at farverne og farve-
kontrasten mellem kanten af blomsten og midten af blomsten ikke er set 
tidligere.

Anvendelse
Spansk marguerit er en meget hårdfør plante, og blomster overdådigt 
fra april-maj til frosten sætter ind. De kan bruges både krukker og til 
plantning i bede.

Selskabsplanter
Den kan anvendes sammen med mange andre udplantningsplanter, så 
mange muligheder. Man skal dog tage hensyn til, at det er planter med 
samme vand- og gødningsbehov, de plantes sammen med.

Pasning
De trives bedst i direkte sol eller let skygge. Er de plantet i bede, skal 
de et par gange efter udplantningen vandes et par gange. Herefter 
udvikler de oftest så kraftig et rodnet at det afhængig af hvor varm en 
sommer vi får, ikke kræver vanding i løbet af sommeren. 

Når den spanske marguerit plantes i krukker eller altankasser, er det vig-
tigt, at der er tilstrækkeligt plads til, at det kraftige rodnet kan udvikle 
sig sommeren igennem. Plant gerne blomsterne i krukker med minimum 
30 cm i diameter, og sørg for, at der er 5 - 8 cm mellem planterne.

For at sikre at planten blomstrer hele tiden, er det nødvendigt, at kruk-
kerne vandes og gødes godt hele sommeren. Udtørring vil nemlig re-
sultere i manglende blomstring. Krukkerne bliver smukkere, hvis de visne 
blomster jævnligt nippes af, men det kan ikke betale sig at gemme den 
spanske marguerit vinteren over.

Margarita Double Pink

Margarita Double Yellow

Margarita Double White



Salvie
Salvia hybrida Salgoon®

Historik
Salvia Salgoon blev introduceret første gang i juni 2019 af firmaet HilverdaFlorist. 
Sorterne blev fundet i et forædlingsprogram i det centrale Japan tilbage i 2016. I det 
centrale Japan er somrene meget varme og med høj luftfugtighed, og vintrene er 
kolde med meget sne. Dette gør at netop Salgoon sorterne er meget hårdføre i varme 
og i kulde.

Den findes i 4 forskellige farver; Blue, Purple, Dark Pink og Magenta.

Navnet Salgoon kommer fra Lagoon (sø). De mest kendte Salvia er blå (som Blue  
Lagoon), så der af kommer navnet Salgoon.

Anvendelse
De fungerer godt både udplantet i bede og i store krukker har en ensartet vækst.

Det er hurtig blomstrende sorter som er meget blomsterrige med lange blomsterstilke, 
der forgrener sig godt. Blomsterne er meget bi venlige og tiltrækker også sommerfugle

God kontrast i farverne mellem løv og blomst, og en rigtig god haveprofomer

Selskabsplanter
De fungerer rigtig godt sammen med havegerbera og solhat, som alle trives godt i 
varme og sol.

Pasning
Når de først er plantet i krukker eller i bed, tåler de direkte sollys. Vigtigt de får vand, 
da de anvender meget vand og tilsæt langsom virkende gødning.

Bliver planten for stor-høj, kan de klippes tilbage over 2-3 bladpar, og i løbet af 8-10 
uger blomstre de igen.

Blomstringsperioden er fra april til oktober.

Lake McKenzie-Salgoon

Spencer Lake-Tahoe

Strawberry Lake-SalgoonSpencer Lake-Salgoon



Stenurt
Sedum Sunsparkler® Dream Dazzler

Historik
Denne sort af stenurt er oprindeligt blevet forædlet af den amerikanske sedumforædler og plantemand Chris 
Hansen fra Michigan (Garden Solutions). Det er en sort med et helt specielt løv, som ifølge Chris, er som en drøm 
der er gået i opfyldelse. Derved navnet Dream Dazzler. Dream Dazzler indgår i en hel serie som går under navnet 
Sunsparkler® 

Anvendelse
Dream Dazzler, som er en meget nem plante, kan anvendes forskeligt og har også forskellige udtryk alt afhængig 
af dens placering. Placerer du den direkte i solen får den et meget mørklilla løv med meget lyse kanter. Planter du 
den derimod i halvskygge bliver det lyslilla med klar pink kanter. Placerer du den i fuld skygge, som du også sagtens 
kan, får den et blå/grønt løv med hvid og pink kant. Dens flotte pink blomster træder frem hen på sommeren. 

Den gør sig fantastisk som krukkeplante, men med sine ca. 45 cm 
anvendes den også til bunddække i haveanlæg. Dream Dazzler 
er meget sund staude som er vinterhårdfør ned til ca. -30 OC. 

Selskabsplanter
Dream Dazzler kan som sagt placeres de fleste steder og derved 
har man mulighed for at kombinere dem med mange haveplant-
er. Står den i direkte sol, kan forskellige sorter af Solhat anvendes. 
(fx sorter som Delicious Candy og Treen Twister). I halvskygge kan 
forskellige en flot selvskabsplante bla. være Verbena Bampton 
og i skygge vil den stå flot til forskellige bregner som fx mangeløv 
(Dryopteris filix-mas)

Pasning
Plantes i en veldrænet jord. Stenurt er en meget hårdfør plant-
egruppe som kan klare, ikke at blive vandet så tit. Gødes et par 
gange i løbet af sæsonen. Visne blomsterstænger klippes væk til 
foråret. 



Sød kartoffel
Ipomoea Treasure IslandTM

Historik
Sød kartofler er verdens 7. vigtigste afgrøde, oprindelig fra Sydamerika, men bragt til Europa, og derfra til hele 
verden, af de spanske opdagelses rejsende. Roden koges eller fritteres, og toppen kan spises som spinat. Sød Kar-
toffel er fulde af vitaminer, har et højt fiberindhold og er rig på antioxidanter, med andre ord en super fødevare.

Disse 5 nye sorter fra Hishtil i Israel, prøver at kombinere plantens prydværdi i krukker, med muligheden for at høste 
sine egne ’kartofler’ når sommeren er slut. Et rigtig godt eksempel på planter med flere anvendelser.

Anvendelse
Kan sættes sammen med næsten alle blomster der matcher løvfarverne. Dog fås det bedste resultat i store potter, 
krukker eller højbede. Løvet er smukt hele sommeren og stænglerne hænger ned af krukkens sider. For at roden skal 
kunne udvikles ordentligt kræves en potte på min. 10 L.

Selskabsplanter
Stort set alle blomsternde sommerblomster med lidt højde, pudeformede planter vil blive dækket af Ipomoea.

Pasning
Ipomoea er nøjsomme planter og klarer sig fint med regelmæssig vanding, med lidt gødning i nu og da. Den helt 
lysegrønne Makatea, skal lige hærdes med en smule skygge inden den tåler fuld sol.

Manihi Tatakoto KaukuraMakatea Tahiti



Lægeverbena
Verbena officinalis Bampton

Historik
Denne fantastiske nye sort af Lægeverbena, som på latin hedder Verbena officinalis Bampton, blev fundet i en 
have i den engelske by Bampton som ligger nordvest for London.  

Anvendelse
Verbena off. Bampton har, som mange andre planter, flere anvendelse muligheder. I krukkesamsætninger gør den 
sig rigtig godt, både solitært, men også til at give et lidt luftigt look når man sætter flere forskellige potter/planter 
sammen. 

Med dens 90 cm luftige og let gennemsigteløv gør den sig også fantastisk i dit bed. Planter du den solitært, bliver 
den næsten som en busk, men i samspil med andre stauder, kan den løfte et hvert blomsterbed. 

Den tåler ikke hård frost, men den selvsår sig rigtig gerne og derved kan du have glæde af den i haven i rigtig 
mange år. 

Bampton elsker at stå et solrigt sted i en veldrænet jord. 

Selskabsplanter
Plant den i en krukke sammen med mørkbladet Alunrod (fx Heuchera hyb. Timeless night) og den flotte sølvgrå 
Senecio candicens Angel Wings, så har du en samplantning du vil elske. Plantes den ud i bed, så er der mange 
stauder som kan gøre den selvskab. Bla. diverse storkenæb, salvie (fx Salvia nem. Caramia) og græsser så som 
lampepudsergræs (Pennisetum a. Hameln)

Pasning
Når de først er plantet i krukker eller i bed, tåler de direkte sollys. Skal helst holdes fugtige. 

Gødes et par gange i løbet af vækstsæsonen.
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