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Impecta Fröhandel presenterar Frönyheter 2019

Färgstarka karaktärer på
Impectas trädgårdsfest
Frejdiga Ingrid, Aron, Matilda, Magnus och Jenny Lind bjuder in till Impectas trädgårdsfest 2019, med fin
inramning av Spencerluktärterna ’Royal Wedding’ och ’Anniversary’. Det blir ett firande utan dess like när
rädisa ’Pink Celebration’, svängiga vattenmelonen ’Charleston Gray’ och röda solhatten ’Green T
 wister’
sätter fart. Sockerärten ’Half Pint’ håller lite lägre profil. Framåt skymningen framträder pärlhirsen ’Copper
Prince’ i skiftande höstfärger och får sällskap av kolibrimyntan ’Arizona Sunset’ som växlar från korall till
purpur och syren. Ett fyrverkeri bestående av lyrsalvia ’Purple Volcano’ och plommontomaten ’Shimmer’
lyser upp kvällen när mörkret faller.
Så kan det se ut när några av de 62 färgstarka karaktärer som utgör Impectas frönyheter 2019 bjuder till
fest. Alla är noga utvalda för att på olika sätt berika och komplettera det speciella Impectasortimentet.
Som alltid hyllar Impecta Fröhandel mångfald. Bland nyheterna finns något för alla, oavsett om man vill odla
ekologiska grönsaker, dokumenterade kulturarvssorter, fina blommor i ljuva pasteller eller häftiga p
 erenner
i dramatiska färger. Många nykomlingar klär sig i mörka toner, såväl ätliga som prydnadsväxter. Bland de
ettåriga blommorna möts vi gärna av vitt och ljusa pasteller. Till detta kommer ett helt fång av örtkryddor,
varav många är ekologiska.
Årets hetaste nyhet är en svart Cayenne, Capsicum ’Black Fangs’. En klassisk chilipeppar men i helt ny färg,
läckert svart med vacker blomning.
Färgen hos Dagöga ’Bleeding Hearts’ säger allt. Dramatisk sensommarprakt i djupt bronsorange till eldröda
blommor på mörkt vinröda stjälkar i häftig kontrast mot det mörkt svartgröna bladverket. En perenn som
blommar redan första året vid tidig sådd.
Årets kungliga marktäckare finns bara hos Impecta. Stort Papegojblad ’Purple Prince’ är en mycket kompakt,
effektfull bladväxt där både blad och stjälkar blir djupt vinröda.
Kål är otroligt efterfrågat i odlarsverige just nu. Med Brassica F1 ’Yurok’ kompletterar vi vårt sortiment av
svartkål med en kompakt, snabbväxande och köldtålig sort. Utmärkt att odla i låda.
Fina Cucumis ’Jenny Lind’ är en melon för svenska förhållanden. Ett härligt kulturarv från 1800-talet som
ger vackert nätmönstrade, gröngula, halvstora meloner på ca 0,5 kg. Saftigt, honungsgult, sött och otroligt
smakrikt fruktkött.
Hos Blodklöver hittar vi många fina odlarvärden. De blodröda, toppiga klöverblommorna lockar pollinerande
insekter till våra trädgårdar. På hösten myllar vi ner den kväverika bladmassan från denna dekorativa grön
gödslingsväxt i jorden, för att luckra och tillföra viktig näring.

Ladda ner material på vår presswebb
Mer information om alla våra 62 frönyheter tillsammans med högupplösta bilder finns för nedladdning på
vår presswebb.

Egen provodling garanterar kvalitet
För oss på Impecta är det viktigt med begrepp som kvalitet, arv och hållbarhet. För att hålla vad vi lovar utför
vi kvalitetskontroller på alla nya fröer. Vår provodling sker på samma sätt som hemma hos våra kunder, hobby
odlarna. På så sätt kan vi försäkra oss om att odlarna lyckas och det ger oss en unik närhet till odlarsverige.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete och våra kvalitetsområden Eko och Kulturarv på www.impecta.se

Kontakt
Vill du veta mer om våra frönyheter 2019, kontakta Veronica Gårdestig, vd, tel: 0150-923 31 (vxl),
e-post: veronica@impecta.se
Vill du veta mer om Impecta Fröhandel, gå in på www.impecta.se. För bildmaterial och PR kontakta
Michael Karlsson, marknadschef, tel: 0150-923 31 (vxl), e-post: michael@impecta.se
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