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PLANTETEMA Pelargonium

   Kjærlighet  
 til pelargonia

En deilig pelargonia-duft vekket 
for mange år siden Ragnhilds 
interesse for disse plantene. Nå 
teller samlingen over 100 sorter. 
TEKST OG FOTO EVA KYLLAND
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1 ‘Hills of Snow’ 2 – Spennende med røde og rosa veldig adskilt i samme blomst, sier Ragnhild. Da hun kjøpte 
pelargoniaen, stod den blant kongelige, men det virkelige navnet er ukjent. Ragnhild har forsøkt å finne det 
ved å legge ut bilde på nettsider for pelargonia-interesserte. Men mange av sortene er så like at det er nesten 
umulig å finne et sikkert navn. 3 Til høyre ‘Tom Girl’ med fylte, røde blomster. Den rosa er ‘Croco’. 
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 Ragnhild Bull deler både evnen til å skape 
bilder og sansen for pelargoniaer med 
kunstnerne Carl Larsson og Elsa Beskow, 
som malte idyllisk hverdagsliv og roman-
tiske illustrasjoner. Vinduskarmene i det 

hvitmalte sørlandshuset hennes i Risør er fylt av 
pelargoniaer og hadde de svenske kunstnerne kom-
met på besøk, ville de helt sikkert foreviget det vakre 
Ragnhild skaper. 

Stor interesse
Det går en pelargoniabølge over Norge i disse 
dager. Denne interessen har blant annet ført til 
Facebook-gruppen Våre vakre pelargonium. Den har 
mellom fire og fem tusen medlemmer, og Ragnhild 
er blant de aktive.

Hun var også lenge med i en verdensomfattende 
pelargoniaforening, som hun nå nøyer seg med å 
følge på nettet.

PLANTETEMA Pelargonium

PLASSUTNYTTELSE 
Et spesialbestilt, 
klassisk engelsk 
drivhus klamrer 

seg fast i den  
bratte hagen. For  

å få nok plass  
måtte håndverkere 

fjerne en del fjell, 
det utgjør også 

den fjerde veggen, 
så huset har bare 

tre glassvegger. På 
ett sted står det ut 
i løse lufta, støttet 
av en støpt sokkel. 

Foran Ragnhild står 
hagepelargonia 

‘Wilhelm Langguth’. 
Over denne står 

‘Double Red Sybil’, 
en henge- 

pelargonia.
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– Interessen for å samle har tatt av. Der fins veldig 
mange seriøse pelargonia-folk rundt omkring i ver-
den, de er like gale som meg, sier Ragnhild.

Og det er ingen fare for at ivrige samlere skal slippe 
opp for samleobjekter. Ifølge Ragnhild fins det nemlig 
over 40 000 sorter pelargonia, og det krysses stadig 
fram nye. 

Hviler om vinteren
Pelargonia kom til Europa fra Sør-Afrika på 1600-tallet. 
De opprinnelige artene kom fra et klima med mye sol 
og varme. Det betyr at pelargonia som skal overvintre 
kaldt, kan stå i en vinduskarm eller et drivhus. 

– Pass bare på ikke å vanne dem ihjel. Jo kaldere 
rommet er, desto mindre vann trengs. Åtte, ni grader 
er ideell overvintringstemperatur. Stikk fingeren i 
potta for å sjekke at jorda virkelig er tørr. For mye 
vann kan føre til at røttene råtner. Om vinteren går 
det ofte to til tre uker mellom hver gang mine pel-
argoniaer får en liten skvett vann, sier Ragnhild.   

Vinterstid er alle vinduskarmer i drivhus, atelier 
og hus fulle av pelargoniaer. Pelargonier tåler ikke 
frost og må derfor tas inn før vinteren.  

De ulike typene pelargonia krever ulik behandling. 
For eksempel trenger de engelske pelargoniaene en 
hvileperiode et kjølig sted om vinteren. 

– Ellers kommer det ikke blomster, forklarer Ragn-
hild, – men en zonalpelargonia kan blomstre hele 
året, hvis den står i en varm stue, legger hun til.

Klipper og former
Allerede i slutten av januar begynner Ragnhild å 
klippe ned pelargoniaer.

PLANTETEMA Pelargonium

BARNEHAGE 
Pelargonier i ulike 
faser, de minste er 
stiklinger. I vinter-
halvåret settes 
plantene under  
tilleggslys. 

UTSTILLING Hagepelargonier på rekke i drivhuset. De som går fra hvitt til rosa i løpet av sesongen, som den høye til venstre, er spesielt lekre, synes Ragnhild.   
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1 Mange pelargonia har også dekorative blad  
med fine tegninger. 

2 ‘Mårbacka Tulpan’ er en hagepelargonia  
i undergruppen tulipanpelargonia. 

3 ‘Vectis Glitter’ i undergruppen stjernepelargonia.

4 ‘Westerdale Appleblossom’ med blomster  
formet som små roser, er en hagepelargonia  
i undergruppen rosepelargonia.
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1 ‘Appelblossom Orbit’ er god både til potter og blomsterbed.

2 ‘Mrs Salter Bevis’ er betegnes som kaktusblomstrende. 

3 Zonalepelargonier har fått dette navnet  
på grunn av sonemønsteret på bladene. 
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– Da får de en buskat vekst, forklarer hun på sjar-
merende finnmarksdialekt.

Det tar lang tid å rekke over en så stor samling. 
– De som er i stua hele året, blir ofte stående og 

vansmekte. Om våren går jeg og klipper litt her og 
der og vurderer om jeg vil ha dem tette eller ikke. 
Finner jeg en som ser mishandlet ut, klipper jeg, og 
dermed får den en annen form. Jeg tar det hele litt 
på gefühlen, og følger ikke noen regler slavisk, sier 
Ragnhild.

– Det er lurt å kutte rett over et gammelt blad, 
eller i bladfestet. Der ligger et vekstpunkt, så det vil 

komme et nytt skudd. På nedsiden kommer det også 
nye greiner, forklarer hun. 

Om våren skifter Ragnhild også jord på de pelar-
goniaene som trenger det.  

– Og så gjødsler jeg forsiktig med Kristalon Flower, 
som jeg blander i vannet. Om våren får plantene 
gjødsel en gang i uka, om sommeren gjødsler jeg 
ved hver vanning.     

Pelargoniaer er tøffe planter som tåler en uttørking 
eller to. 

Dette til tross, i sommerhalvåret bruker Ragnhild 
aller mest tid på å vanne og stelle. Å plukke vekk visne 
blomster er viktig for at planten kan konsentrere seg 
om å sette nye skudd og blomster. 

Stiklinger
– I stedet for å kaste det jeg klipper av pelargoniaene 
når jeg friserer dem om våren, lager jeg nye planter 
av stiklingene.  Av sortene jeg liker aller best, pleier 
jeg å lage to–tre ekstra. Da mister jeg ikke sorten selv 
om en plante skulle dø.

Stiklingene vokser best når de får lys og varme. 
Ragnhild setter dem i kaktus- eller såjord i små 
potter. Når de har vokst og trenger mer plass, potter 
hun dem om i blomsterjord. 

– Aller best er det om jorda er blandet med lecakuler, 
for da blir den mer porøs og gir luft til røttene.

Mange av pelargoniene har hun selv sådd. Ragn-
hild elsker å studere frøkataloger. Det store spørsmålet 
er: Hvilke sorter skal jeg prøve denne våren? 

Sterke gamle sorter
Ragnhild synes noen av de nye variantene av pel-
argonia får mye lus og er vanskeligere å stelle enn 
de gamle.

– En del av de gamle sortene er kraftigere og har 
mer resistens mot lus. De er rett og slett tøffere. 
Lusene dukker gjerne opp etter at pelargoniaene har 
kommet inn om høsten og ikke lenger er beskyttet 
av nytteinsekter, forteller hun.

Blir luseangrepet for ille sprøyter Ragnhild med en 
blanding av grønnsåpe, rødsprit og vann. Det pleier 
å hjelpe. Det er et mål for Ragnhild å bruke minst 
mulig plantevernmidler.  

Utendørs kan regnet være en trussel. Rose- og tulipan- 
pelargoniaene har fylte blomster som er formet slik 
at vann ikke renner bort. Det kan føre til at blomsten 
råtner. Enkle blomster tåler regn bedre, forklarer 
Ragnhild n

PLANTETEMA Pelargonium

TO GLEDER 
‘Mosquito Away 
Lizzy’ er en  
duftende engle- 
pelargonia. 
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PELARGONIA-GRUPPER
De fleste av pelargoniene vi dyrker er hybrider. De 
deles gjerne inn i grupper etter utseendet. Hvor en 
plante hører hjemme, kan være vanskelig å bestemme 
sikkert. 
• De vanligste pelargoniaer, slike som bestemor hadde  

i vinduskarmen, men også nye sorter, er hagepelar- 
gonier (Pelargonium x hortorum), også kalt zonalepelar-
goniaer (Pelargonium zonale). Til denne gruppen hører 
også dvergsorter og miniatyrer. Det fins en rekke 
undergrupper som tulipanpelargonia, rosepelargonia, 
kaktuspelargonia osv. 

• Hengepelargonia (Pelargonium peltatum)  
har en hengende voksemåte. 

• Duftpelargonia (Pelargonium x graveolens)  
har bladverk som dufter når du tar på det. 

• Englepelargoniaer har mange små blomster,  
noen sorter har også deilig duft. 

• Andre grupper er blant annet engelsk pelargonia, 
unik pelargonia, og den nyeste, zonearctic pelargo-
nia, utviklet i Australia.

• I tillegg til hybridene er mange  
samlere opptatt av villartene.  
De har som regel små og  
enkle blomster. 

FRA GERANIUM TIL PELARGONIUM
Da pelargonium først kom til Europa før 1600 trodde man at den hørte til i 
geraniumslekten. Det var først i 1789 at pelargonium ble flyttet til egen slekt. 
Det fins rundt 300 arter av pelargonium, de fleste i Sør-Afrika. 

PLANTETEMA Pelargonium

1 ‘Bird Dancer’ hører til under-
guppen stjernepelargonia. 

2 ‘Horizon Pink Ice’ er en rikt- 
blomstrende og åpen sort.

‘Amethyst’ (i midten) har den 
skarpeste rosafargen. Alle 
disse er hengepelargonier.




