
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.


