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NYHED

SYRINGA ‘PINK PERFUME’

Haveejerens drøm

At være beriget med en have er med til, at man oplever årstiderne og
vejret på nært hold. Ikke to år er ens og hver årstid har sin charme. Dog er
foråret enhver haveejers drøm, da vi næsten ikke kan vente med at få jord
under neglene, plante nye flotte stauder, træer og buske i haven, samt få
krukkerne fyldt op med blomster i skønne farver.
I dette nummer af Grønne Danmarks katalog præsenterer vi f.eks. nyheden
Syren Bloomerang ‘Pink Perfume’, der blomstrer det meste af sommeren,
samt den skønne dværg rhododendron ‘bloombux’, der ligner en buksbom
med kompakt vækst og som får de smukkeste sartrosa blomster fra juni – juli.
Der er så utrolig mange muligheder for at få en flot og frodig have. Nogen
gange skal du huske at tynde ud og beskære planterne, for at der bliver lys
og luft i haven, så de eksisterende planter trives bedre og så der er plads til
nye spændende blomster, træer og buske.

Heidi Zethof, Frenderup Planteskole
Velkommen til Grønne Danmark,
der er en landsdækkende kæde.
Du kan indløse vores gavekort i
hele landet

Besøg dit lokale Grønne Danmark Havecenter, og få en snak med det
fagudlærte personale. Medbring gerne dine mål og billeder af bedet, og vi
hjælper dig med en haveplan, så din havedrøm bliver til virkelighed.
Rigtig god læselyst.
Hilsen Heidi Zethof, formand for Grønne Danmark

Krukker
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Tilbud
Lavend
Champost
el
‘Hidcote
Blue’ Vækstler.
5 stk. k
r. 100 00 Vækstler specielt

H 14 cm
D 18 cm
Kr. 59,95
Potte ekskl. plante
Underfad
Kr. 29,95

H 19 cm
D 28 cm
Kr. 129,00

H 14 cm
D 22 cm
Kr. 59,00

*Potter ekskl. plante

H 17,5 cm
D 22 cm
Kr. 89,95
Potte ekskl. plante

Underfad
udviklet til nyplantKr. 44,95
ning, omplantning
og stiklinger. Vækstler har
en fremragende evne
H 10,5 cm
Mathias og Rasmus er
D 13 cm til at suge vand og afgi- med i haveprogramKr. 29,95 ve det gradvist efter
met ’Kamp til hækken’
planternes behov
Potte ekskl. plante
på TV-2. Her skal de,
10 liter kr. 49,95
Underfad
blandt tre andre par,
Kr. 19,95
forvandle et stykke
Osmo krukkejord med Terracottem,
bar jord på Egeskov
Slot, til en have, hvor deres tema er
som er fugtighedsbevarende og ideel
’Den moderne prydhave’.
til krukker, blomste kasser og ampler.
Mathias og Rasmus er forskellige som
Den fasholder vand og fugt længe og
dag og nat. De to har vidt forskellige
mindsker risikoen for udtørring.
tilgange til havearbejdet. Rasmus kan
40 liter kr. 89,95
ikke lide at få jord under neglene, mens
Mathias er haveentusiast. Begge elsker
Kæmp
e Verbe
at opholde sig i haven og mens den
na
Pr. stk.
ene afstresser af arbejdet med planter
og blomster, nyder den anden at se
Kr. 39 95
på.
Der arbejdes med rum, så den lille have
kan rumme mange funktioner. Der skal
være plads til drivhus,hvor der dyrkes
egne grøntsager, et udekøkken, plads
til leg og masser af blomster.
En måde at arbejde med plads på, er
Krukkesæt
at få haven op i højden. Denne tredje
i alt 349,95
dimension er vigtig og løses med palleSpar 77.00
rammer, som er lette at placere og er
H 24 cm
Højbed
flytbare.
sramm
e
D 38 cm
Det overdådige blomsterhav levner
Pr stk.
Kr. 239,00
ikke plads til ukrudt og en tæt tilplantet
Kr. 149 95
have er lettere at passe.
80x120 cm og højde 20 cm

Klematis er med til at gøre
haven smuk og frodig.
Disse herlige planter kan
dyrkes selv på den mindste
plet i haven. Op ad en væg,
et stakit, en stolpe, et træ
eller i en krukke med et stativ
i.
Klematis findes i et utal af
farver og blomstringstidspunkter.

lanter
p
e
r
o
t
s
Ekstra

Pr. stk.
Kr. 139 95

Her er et udvalg der sikrer
blomstring fra forår og helt
hen til efteråret.
Plant i en god spagnumblandet jord, da klematis ikke kan
lide for tung jord og sørg
for skygge ved rodhalsen.

Clematis ‘Golden Harvest’
bliver ca. 2-4 meter høj. Får
gule klokkeformede blomster
med mørkt øje. Blomstrer fra
forsommer til efterår. Dekorative
dunede frøstande.

Jacob Stubben,
Nybo Planteskole
og havecenter

Clematis viticella ‘Purpurea Plena
Elegans’ Bliver ca. 2-6 meter høj. Får
fyldte, blommerøde, violette blomster som holder længe. Blomstrer fra
juli - september. Trives både i sol og
skygge.

Klematis på højkant
Clematis ‘Piilu’
Clematis ‘Piilu’
Blomstrer fra maj til
september. Det specielle ved denne sort er,
at den blomster med
dobbelte blomster fra
starten af maj. Henover sommeren bliver
blomsterne enkelte.
Den blomstrer frem til
september. Bør ikke
beskæres for kraftigt, da
det går ud over første
hold blomster.

Tilbud

Frit

sorter
valg disse 3

95
Pr stk. kr. 89 00
3 stk. kr. 200
00
Spar 70

Clematis ‘Miss Batemann’ blomstrer fra maj-juli.
Bliver op til 2 m høj.

Velegnet til krukker!
Clematis ‘The President’ blomstrer fra juni-juli
samt september. Bliver 2-3 m høj.
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Chippendale

Acapella

White Meidiland

Alle ro

ser på

Chippendale
Storblomstret, mørk orange fyldte blomster med stærk duft. Højde 80-100 cm

4

denne

si

de
Pr. stk.
kr. 129 95
3 stk. k
r. 300 00
Spar 9 00
0

Acapella
Storblomstret.
Kirsebærrøde,
middelstore blomster med stærk
duft. Højde 80-110
cm
Osmo Bio Rosen
gødning er en
organisk specialgødning, som er
udviklet specielt til roser og
giver garanti for
sunde planter og
blomster i stærke
farver.

White Meidiland
Buketrose. Små hvide,
fyldte blomster med
mild duft.
5 kg
Højde 60-80 cm.
Kr 149,95

Duftende roser

Klatrerose
White Night Courtyard Rambler
‘Grand Awards’ Slyngrose,

Den mest præmierede slyng-søjlerose
der blomstrer helt fra bunden.

White Night Courtyard Rambler
Klatrerose, Limefarvede store, fyldte
blomster med mild duft. Højde 200250 cm
‘Kordes´ Rose Aloha’
Klatre/Buskrose, Solskinsgul til ferskenrosa. Store, tætfyldte blomster
med mild duft. Højde 200-250 cm
Rosmat
Anvendes til bekæmpelse af meldug, rust
Klatrerose ´Kordes´Rose Aloha
og stråleplet på roser.
100 ml kr. 199,00
GroGreen Feed & Shine Roser er en
specialudviklet mikronæringsgødning til
‘Grand Awards’
alle typer roser. Ved brug én gang om
Slyngrose,
ugen sikres, at roserne holdes sunde og
Bliver 2 - 3 meter
modstandsdygtige over for bladsvampe
høj og 1 meter
som fx rust, meldug og stråleplet.
bred. MellemGroGreen Feed & Shine er det ekstra tilskud, der
store, mørkerøde
sammen med organisk rosengødning sikrer, at
blomster. Vokser
roserne hele tiden trives optimalt. Et helt naturligt
i sol / halvskygprodukt.			 500ml kr. 249,95
ge. Dejlig vildroseduft. Fuldt
hårdfør

b

Capricia Renaissance
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Queen of Sweden
Queen of Sweden
Austin rose, Svag rosafarvet med middelstore, fyldte,
opretstående blomster, middel duft. Højde 50-100 cm
Kronprinsesse
Marry

ance

enaiss

ia R
Capric

.
Pr. stk995
Kr. 14

Kronprinsesse Mary
Slotsrose
Limefarvede, store
tætfyldte blomster
med stærk duft.
Højde 60-100 cm

Kronprinsesse Mary
slotsrose

Pr. stk.
Kr. 14995

Capricia Renaissance
Renaissancerose. Mørkerøde, store, dobbelte blomster med meget intens duft. Højde 100-150 cm

blomstrer hele sommeren
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Pink the Fairy
bliver 50 - 100 cm høj og 60 - 90 cm
bred. Blomstrer fra juni - november.
Mellemstore, rosarøde blomster. Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør og
kan anvendes som hæk eller i krukker.

Ib Johansen, Broby Planteskole:

Roser er uundværlige i haven, da næsten intet andet blomstrer så længe. Disse udvalgte sorter er for enhver smag og til
et hvert formål. Nogle klatrer, andre kan bruges som lav hæk
og så er der rosenbuskene som kan plantes i havens bede eller i krukker på terrassen.
Alle roserne er duftende og remonterende, hvilke vil sige, at de blomstrer lige fra
sidst i juni og helt frem til frosten sætter ind i efteråret.
er
ros
Planter man disse hårdføre sorter i en rosenjord på et solrigt sted og gøder plantds
o
r
r
. ba
erne med en organisk rosen gødning, får man et duftende blomsterflor.
95
stk
5
hele sommeren og efteråret igennem.
199

Kr

Champost Rosenjord
Denne blanding indeholder vækst-ler der
holder på vandet og
kompost der giver dine
roser optimal vækst og
flotte blomster.
50 liter kr. 89,95

00

0

20
par

S

Pink the Fairy
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nr. 1

Færdigt staudebed
2 stk

Det lave
staudebed med
lang blomstring

Bedet starter allerede med at
blomstre fra april og fortsætter med
blomstring helt til august. Det flotte
grå - grønne løv sætter kontrast til
blomsterne og pryder også bedet
om vinteren, da flere af stauderne er
stedsegrønne.
Stauderne er særdeles hårdføre, vokser i fuld sol og er velegnet i stenbede, indgangspartier eller hvor der
trænger til farve året rundt.

2 stk

nr. 3

Blomstrer fra maj - juni,
med små hvide blomster.
Gråbladet hønsetarm, CERASTIUM TOMENTOSUM ‘SILVER STONE’ Bliver 10 - 15
cm høj og 20 - 40 cm bred.

2 stk
Guldsløren blomstrer
fra april - maj.

Guldslør, ALYSSUM SAXATILE ‘GOLDKUGEL’
Bliver 20 - 25 cm høj og 20 - 40 cm bred.

nr. 2
Kattefod, ANTENNARIA DIOICA ‘RUBRA’
Bliver 10 - 15 cm høj og 20 - 30 cm bred. Blomstrer fra maj - juni.
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1,6 m

14 stauder

1 sæt kr 399,00
2 sæt kr 699,00
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2 stk

Blomstrer fra juni - juli.
Små røde blomster.

nr. 4

7

m

2

1
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1
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2
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1) Guldslør, alyssum saxatile ‘goldkugel’
2) Kattefod, antennaria dioica ‘rubra’
3) Gråbladet hønsetarm, cerastium ‘silverstone’
4) Bakkenellike, dianthus
5) Plettet tvetand, lamium maculatum ’red nancy’
6) Forglemmigej, myosotis palustris ‘thüringen’
7) Lungeurt, pulmonaria ‘majeste’

2 stk

Bakkenellike, DIANTHUS
Bliver 10 - 15 cm høj og 10 - 20 cm bred.

nr. 6
Forglemmigej, MYOSOTIS PALUSTRIS
‘THÜRINGEN’
Bliver 10 - 20 cm bred. Blomstrer fra
maj - august. Små blå blomster.

2 stk

nr. 5
2 stk
Plettet Tvetand, LAMIUM MACULATUM ’Red Nancy’
Bliver 10 - 15 cm høj og 10 - 30 cm bred. Blomstrer fra maj - juni. Små
sartrosa blomster.

nr. 7
Lungeurt, PULMONARIA ‘MAJESTE’

Bliver 30 - 50 cm høj og 20 - 40 cm bred.
Blomstrer fra april - maj. Små blå blomster
og smukt gråt løv.

Stort udvalg i
krydderurter
til
udplantning

1 stk. kr. 2995
4 stk. kr. 10000
Spar 2000
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Champost Plantesæk/drivhusblanding er en blanding
af Champost Jordforbedring, førsteklasses spagnum
og Champost
Naturgødning.
Plantesækken er
velegnet til plantning af tomater,
agurker, peberfrugter o.lign.
50 liter kr. 69,95
Godkendt til økologisk dyrkning
HORNUM Naturens
muld til grøntsager,
urter, blomster og
havens bede, er
produceret specielt
til haveentusiasten,
der gerne vil fremavle sine egne
økologiske
afgrøder.

50 liter
Kr. 69,95
Så- og Priklejorden er tilsat
vækstler der holder på vanFrø: Om foråret bugner det og gør jorden let.
det med spændende Den er fattig på
frø til urter, grøntsager gødning, da frøog sommerblomster - ene ellers kan blive
ogå økologiske.
beskadiget.
Hornum Frø
10 liter kr. 39,95
fra kr. 19,95

Foto: Floradania

Hornum professionel gødning
med mikronæring. Fast og
flydende koncentrat til opblanding. 1 kg rækker til
1.000 l. vand
1 kg kr. 119,95

Maladan:
Til bekæmpelse af insekter i prydplanter, grøntsager, frugt og
bær i haven og i væksthuset.
1 l. klar til brug kr. 159.95

Figen, Smuk og dekorativ selvbestøvende
plante med stort udbytte af lækre figner
Kr. 199,95

Sunde bær

8

Solbær ’ Ben Alder’
Selvbestøvende busk, der får bær i juli. Bærrene
er sunde pga. et meget højt indhold af vitamin C.
Frugtkvaliteten er fremragende og busken har en
god sygdomsresistens, især for bladsygdomme.
Den har en sen blomstring så den undgår den sene
forårsfrost.

Stikkelsbær ‘Mucurines’
En meget frugtbar og sund
sort. De velsmagende,
store, grønne bær modner i
august.

Pr.
s
Kr. tk
119 95
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Kr . st
Sp . 8 k
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Ribs ‘Stanza’

Ribs ’Stanza’
Selvbestøvende busk, der
får bær i august med en
overflod af smukke, blanke, højrøde bær. Busken er
nem og nøjsom at dyrke
og kan gro næsten hvor
som helst. Ribs bør altid
beskæres mens der er løv
på busken. Ellers vil den
bløde kraftigt. Ribs bærer
på ældre grene, men bør
årligt forynges ved at et
par af de ældste grene i
midten fjernes. Frugterne
indeholder stoffer, der
modvirker åreforkalkning.

P
Kr r. st
.
k
3
st 79
95
k
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0 00

Hindbær ’AUTUMN BLISS’
Selvbestøvende hindbær med store,
mørkerøde bær. Modner sidst i august og da bærrene modner sent på
sommeren betyder det, at der ikke
kommer orm i bærrene. Bærer frugt
på samme års skud, og kan derfor
klippes helt ned hvert efterår.

k

Sund frugt

tk
Pr. s 995
4
Kr. 4

Æble,
’RØD INGRID
MARIE’
Modner i september. Det er
sødt og saftigt
og er også
et glimrende
madæble.

Tilbud

Kr. 100 00

Spar 2 00
00
Gælde
rh
Begræ ele april
nset an
tal

Kejserfrugt ’NYTAKA’
Selvbestøvende, spændende træ med lækre frugter, der først og fremmest nydes rå, men som også kan bruges i madlavning. Træet blomstrer
i april/maj. Kræver en lun vokseplads. Kan ikke få svampesygdomme.
Ny kerneløs
drue

Vindrue,’Venus’
Den bedste blå kerneløse
drue. Har tyndskallede middelstore druer.
Væksten er kraftig og løvet
er fyldigt, og den kan derfor
bruges til at skabe skygge
i en pergola. Den har god
resistens imod meldug og
falsk meldug. Den klarer ned
til -18 C om vinteren.

Specialpris

Pr. s
tk
Kr. 2
49 95

Søde frugter
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Pr.
s
Kr. tk
199 9
5

Pr. stk
00
Kr. 349

Nyhed!

Gennemfarvet æble

Æble, ’ROSETTE’
Sødt sommeræble, der kan spises direkte fra træet, er også perfekt til
desserter og madlavning. Træet kræver minimal beskæring, har en
god form og er modstandsdygtig over for svampeinfektioner. Udbyttet
er stort og høsttiden er spredt over længere tid. Kan bestøves af de
fleste andre æblesorter.
Rabarber,
vælg mellem Jordbær- eller
vinrabarber. Dejlig nem
plante, der kan dyrkes i bede,
krukker eller højbede. Plant i
95
god jord og gød meget.

stk
.
r
P 99
Kr.

Nøddebusk
‘RØD ZELLERNØD’
Bliver 2-3 meter høj med
smukke, blodrøde blade og
nødder fra oktober. Hårdfør og let at dyrke. Plant
den sammen med Norttingham-corylus, så de kan
bestøve hinanden.

Nøddebusk ‘NOTTINGHAM’
Kraftigvoksende busk, man kan stamme op til et træ.
Frugten er middelstor med glinsende nødder fra oktober. Hårdfør og let dyrkelig. Plant den sammen med
Rød Zellernød, så de kan bestøve hinanden.

Pr.
s
Kr. tk
199 9
5

Dværg Livstræ, Thuja occidentalis ‘Fire Chief’
Stedsegrøn, lav rund, tæt
vækst med bløde gulgrønne
til broncefarvede grene.
Karakterfuld gyldenbrunlig
vinterfarve. Placeres solrigt
til let skygge i velgødet alm.
havejord.

Mege

Nyhed

t lang

.
stk

Pr. stk
Kr. 169 95
95

Pr. 199 00
50
Kr.
ar

Sp

Pr. stk
Kr. 16995

Nyhed

blomst

ringstid

Syren, BLOOMERANG ‘PINK PERFUME’

Syren, BLOOMERANG ‘PINK PERFUME’
NYHED! Remonterende, længeblomstrende syren, der starter blomstringen
i maj måned og fortsætter helt frem til oktober. Tæt forgrenet busk, der
bliver ca. 1,5 m høj og bred. Duftende, lyserøde blomster i 10-15 cm store,
slanke toppe. Trives i sol eller halvskygge. Vokser i almindelig havejord.

Haveglæder
Syrisk rose, HIBISCUS ‘FRENCH CABARET PURPLE’
NYHED! Mellemstor, stivgrenet busk med opret vækst. Store, meget fyldte, lyslilla blomster. Placeres på en solrig og lun vokseplads i en veldrænet
og næringsrig muld.

Surbær, ARONIA MEL. ‘ARON’
Mellemhøj robust busk. Får om foråret
hvide blomster i skærme og sorte
spiselige frugter i september. Blankt,
mørkegrønt løv og smukke orangerøde
høstfarver. Placering: sol- halvskygge i
alm. havejord.

tk
Pr. s 995
2
Kr. 1

Syrisk rose ‘‘FRENCH CABARET PURPLE’

Surbær, ARONIA MEL. ‘ARON’

Nyhed!

Dværgvækst

k.
Pr. st 95

9
Kr. 19 000
5
Spar

Parykbusk, Cotinus coggygria ‘Lilla’.
Lav tæt, kompakt og velforgrenet
vækst med flotte, næsten sortrøde,
runde blade, får trådagtige pinkfarvede blomsterstande om sommeren. I efteråret får den smukke
orange til rødlige høstfarver. Placeres solrigt i velgødet alm. havejord.

POTENTILLA FRUT.
‘MANGO TANGO’
Bliver 50 - 80 cm høj
og 60 - 90 cm bred.
Blomstrer fra juni september. Mellemstore orange blomster. Vokser i fuld sol.
Fuldt hårdfør

BUDDLEJA DAV. ‘MRS RUBY’
Sommerfuglebusk
Tæt og kompakt busk op
til 1,5 m høj. Mørkerøde
blomster i 20-40 cm lange
stande i juli-sept. Placering
i fuld sol og læ, veldrænet
jord. Tiltrækker sommerfugle.

Pr. stk,5

9
Kr. 99
00
3 stk. 250

.
stk 95
.
r
P 99

00

Kr. ar 50
Sp

Nyhed!

året rundt
Juvelen i haven

Tiltrækker
sommerfugle!

Dværg Weymouth Fyr
Pinus strobus ‘Macopin’,
Stedsegrønne sølvblålige,
Buddleja dav. ‘MRS RUBY’
dejligt bløde nåle.
Moderatvoksende med tæt, opret og lidt åben vækst. Bliver ca.
2-2,5 m. høj på 10 år. Får hurtigt dekorative aflange lysegrønne
kogler, der senere bliver brunlige. Gerne solrig vokseplads i alm.
veldrænet havejord.
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Thuja plicata ‘4ever Goldy’
Gulnålet Livstræ, stedsegrøn moderatvoksende opret, tæt kegleformet
vækst. Kraftig gul farve, som det er
solen der skinner. Kan klippes efter behov. Plantes i haven så man kan se den
fra huset.

TILBUD!
Pr.
s
Kr. tk
Spa 199 95
r
50 00

Pr.
s
Kr. tk
99 9

Spa

5

r 10

0

00

Azalea ‘GOLDEN SUNSET’
Løvfældende haveazalea som blomstrer i starten af juni
måned. Løvet skifter nuancer fra grønt til bronzefarvet henover
året. Opret kompakt vækst.
Efter 10 år ca. 120 cm. Særdeles vinterhårdfør.

Rhododendron ‘Cunninghams white’
Storblomstrende hybrid, som blomstrer
i slutningen af april / start maj måned.
Mørkegrønne blade og tæt kompakt vækst.
Velegnet til hæk.
Efter 10 år ca. 180 cm. Særdeles vinterhårdfør.

Pr. s

t
Kr. 1 k
99 95

Hornum Gartnerens
Grovgode Sphagnum
300 liter, velegnet til
jordforbedring. Spredes
eller fræses ned i det
øverste jordlag.
Særligt tilbud i april
Rhododendron ‘RASPUTIN’
1 stk kr. 189,95
Storblomstrende hybrid, som blomstrer i slutningen af maj måned.
3 stk kr. 450,00
Mørkegrønt løv med opret vækst.
- spar 120,00
Efter 10 år ca. 120 cm. Særdeles vinterhårdfør.
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Lang blomstringssæson

Blåbær ’Duke’
Bliver 50 - 100 cm høj og 60 - 90 cm
bred. Blomstrer fra maj - juni. Modningstid august. Trives i sol/halvskygge. Fuldt hårdfør
Plantes i surbundsspagnum, sammen med ’Blue Crop’, så de kan

Hortensia, Endless Summer ‘Bloom Star’
Havehortensia, som har blomstergaranti hvert år og
har en længere blomstringstid end de tidligere sorter. Har mørkegrønne blade og får blomsterskærme
på næsten alle grene. Blomstrer fra sidst i juni til
sensommer.
Trives i sol og skygge, plantes i sphagnumblandet

bestøve hinanden

jord. Også vel-
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r
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Blåbær ’BLUE CROP’
Bliver 1 - 2 meter høj og 1
meter bred. Blomstrer fra maj juni. Modningstid juli - august.
Trives i sol/halvskygge.
Fuldt hårdfør. Plantes i surbunds-spagnum, sammen
med ’Duke’, så de kan
bestøve hinanden

krukker.

Ny forbedret sort
af Endless Summer

tk
Pr. s 4995
Kr. 2

tk

9 95

Ole og Svend Chr. Rasmussen,
Dybvad
Planteskole:
Et surbundsbed kan
blomstre allerede
fra april og indtil
frosten sætter ind.
Start med rododendron Cunningham’s
White, som er den
første der blomstrer i april. Derefter
følger de nævnte sorter med blomstring hele foråret igennem
og Hortensia ’Bloom Star’ tager
over og blomstrer hele sommeren
igennem. Om efteråret vil blåbærbuskene have de skønneste høstfarver og om vinteren står rododendronerne stedsegrønne. Plant
altid i en god, grov rhododendronspagnum og gød med gødning til
surbundsplanter.

DVÆRG RHODODENDRON ‘BLOOMBUX’
NYHED! Denne
dværgrhododendron bliver 80-100
cm høj og bred
og ligner en buksbom med kompakt
vækst. Den får
smukke rosa blomster fra juni – juli.
Klippes, ved behov,
lige efter blomstring.
Trives i sol/halvskygge og er fuldt
hårdfør.

k

Pr. st

95

9

Kr. 13

Nyhed

Kan klippes og
formes som en
buskbom.
Japansk Azalea
‘MELINA’
Blomstrer i slutningen
af maj måned med
pinkfarvede blomster. Mørkegrønt
blankt løv med tæt
krybende vækst.
Efter 10 år ca. 40
cm.
God Vinterhårdførhed.

Osmo Surbundsgødning
er en organisk specialgødning, der er
udviklet til at give
stærke, sunde og
rigt blomstrende
surbundsplanter
de optimale
vilkår
5 kg kr. 149,95

Pr. stk
Kr. 99 95

i surbundsbedet
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Hortensia, HYDRANGEA ARBORESCENS
‘ANNABELLE’
Træagtig hortensia, som bliver 1 - 2 meter
høj og 2 - 3 meter bred. Blomstrer fra juli september. Store hvide blomster. Vokser i
sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

Pr. stk
95
Kr. 249

Pr. stk
95
Kr. 199

Tulipantræ, MAGNOLIA ‘SOULANGIANA’
Stor og kraftig busk, der er dækket af store tulipanlignende, hvide
blomster med rosa bund i maj. Store, matgrønne blade.
Placeres i sol - halvskygge i spagnumblandet muld.

Bundd
ækkep
lanter
Pr. stk

Blomstrer og sætter bær
hele vækstsæsonen

. kr. 24 95

15 stk.
kr. 300 00
Spar k
r. 75 00

Er også sød i krukke!
Trædebregne, Cotula Squalida
God bunddækkeplante med lav,
tæppedannende vækst. Den får grøn/
gule blomster om foråret og har små
rødlige bregneblade, med lysegrønne
forårsskud. Den breder sig flittigt med
udløbere og er stedsegrøn.
Trives i både fugtig jord, eller de lidt
tørre steder og vokser både i sol og
skygge. Nøjsom og hårdfør.

14

Efeu, Hedera ‘HardyCover’
En ny forbedret sort, som er sundere,
har større blade og er meget vinterhårdfør.
God bunddækkeplante med store,
grønne blade der giver kraftig og tæt
vækst. Stedsegrøn og trives fint alle
steder i både sol og skygge. Den kan
også bruges som klatreplante.

Skovjordbær, Fragaria Deep Rose
Masser af rosenrøde blomster hele
vækstsæsonen. Flotte og velsmagende
røde jordbær hele sommeren. Trives
alle steder, men gerne i sol eller
halvskygge. Nem og hårdfør. Væksten
er lav og kraftig, og formerer sig flittigt
med udløbere.
En flot og anderledes bunddækkeplante, som alle børn vil elske.

Det grønne tæppe
Hornum Bio-Kalk
forvandler mos og
græsafklip til næringsrig
humus. Justerer plænens pH
balance. 20 kg kr. 129,95

Villa Performa
Den flotteste dybgrønne græsplæne.
Velegnet til ny- og
eftersåning.
1 kg. kr. 99,95
2,5 kg. kr. 219,95

Natria Ferrex, Sneglegift
Virker hurtigt og effektivt
mod dræbersnegle
(effekt efter 1 dag). Virkstoffet ferrifosfat eksisterer
naturligt i jorden. Ferrifosfat ødelægger sneglenes
fordøjelse, når det spises.
Opløses ikke ved fugt.
500 g. kr. 169,00

Osmo Organisk Universal Plænegødning.
Til græsplænen er det vigtigt at vælge en
god organisk gødning. Gød hele sommeren
igennem - lidt men ofte giver det bedste
resultat.
10 kg. kr. 249,95

Hornum Booster
Plænegødning NPK 12-3-3 +
Mg. Masser af kvælstof kickstarter plænen og det unikke Humifirst sætter hurtigt gang i rødderne. 10 kg kr. 199,95
Kvit mod myrer - pulver til udvanding:
Et sukkerbaseret og langtidsvirkende
myremiddel. Kan udstrøs eller udsprøjtes. Myrerne bekæmpes effektivt ved indtagelse og kontakt. Myrerne tager midlet med sig
ned i boet. Efter 1 måned er hele boet forsvundet. Anvendes hvor myrerne forekommer.
Udhuse, terrasser, bede, græsplæner, langs
sokler o.lign.
1 kg. kr. 209,00

John Clausen, Blomstergården:

Græsplænen er ofte en vigtig del af haven, og der er få ting man bør gøre, for at
holde plænen frodig og grøn. Fra starten
skal man bruge vores kvalitetsgræsfrø, da
der er meget forskel på, hvor tæt, grøn og
slidstærk græsplænen bliver, afhængig af
Osmo Vertigazon Mosfjerner og Plænegødkvaliteten af frøene.
ning er en organisk baseret plænegødning
Hvert år skal der tilføres kalk og i april gødes med de omog mosfjerner med et højt indhold af magne- talte produkter. Den organiske græsplænegødning frigives
sium, der giver flot mørkegrønt græs. Produk- langsomt, og svider derfor ikke græsset. Gødning og kalk gør
jordstrukturen robust, og græsset vil kvittere med at blive flot
tet er miljøvenligt og skånsomt overfor græs
grønt.
og miljø.
Har man problemer med mos, er der en specialgødning som
10 kg. kr. 249,95
får mossets rodnet til at dø. Derefter kan man efterså de bare
pletter.
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Frode Hemmingsen,
Guldbjerg Planteskole:

Almindelig bøg, ‘Fagus Sylvatica‘.
30-50 cm høje planter.
Kraftigvoksende og fuldt
hårdfør hæk. Er grøn forår og
sommer, hvorefter bladene
bliver brune om vinteren.
Plant 5 planter pr. m.

Laurbærkirsebær, Prunus
laur. ‘Kleopatra’
Den stedsegrønne blomsterhæk.
Stedsegrøn, moderatvoksende tæt vækst. Bliver ca.
1-1,5 m. høj på 10 år.
Bronzefarvede skudspidser,
senere grønne blade.
Mange duftende, hvide
blomster i foråret, senere
sorte bær.
Velegnet i bede og lav
hæk, såvel som i krukke,
kan klippes efter behov.
Nem plante der trives i sol
og skygge

Hækplanter kan plantes om
foråret, så hurtigt som muligt
efter at man har købt dem, da
rødderne ikke må tørre ud.
Vigtigt er, at rødderne ikke krølles sammen
når de plantes. Dæk rødderne godt med jord
så der ikke opstår hulrum, da det vil udtørre
rodnettet. Køb hækplanter der er kraftige med
flere grene på. Hækplanter der er omplantet
fra producentens side har også et større rodnet og etablerer sig derved hurtigere i jorden.
Tænk ikke kun på højden ved indkøb af hæk,
for jo kraftigere en plante og dens rodnet er, jo
hurtigere lukker hækken.
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Keeper Quick:
Bekæmper de fleste et-årige
ukrudtsplanter. Alger og mos
bekæmpes også. Virker efter få timer,
så er ukrudtet brunt og svedet ned.

Liguster. Smalbladet, kraftigt
voksende, stedsegrøn og
fuldt hårdfør hæk til haven.
Plant 4-5 planter pr. meter

2,5 L. kr. 159,00

Havens ramme
God til krukker!
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Marehalm, Leymus
’Blue dune’
Ca. 0,5 m mellemhøj
græs med tueformet
vækst. Bladene
er gråblå. Aks i
juni-juli med små
grøngule blomster.
Tørketålende. Fuld
hårdfør.
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Rødtjørn, Crataegus ‘Paul´s Scarlet’
Bliver 4 - 6 meter høj med 2 - 3 meter bred krone.
Mørkegrønne blade og bronzefarvet efterårsløv. Mellemstore, mørkerøde blomster som blomstrer fra maj juni. Trives i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør

JAPANSK RØN Sorbus ’Carmencita’
Mindre træ med kompakt vækst.
Hvide blomster i maj. Det sirlige,
mørkegrønne løv har en rød
bladstilk. Om efteråret farves
løvet i skønne røde nuancer, som
fremhæver de mange skinnende
lak-røde frugter i store klaser.
Optimal til mindre haver.
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Rødtjørn, Crataegus Paul´s Scarlet

Marguerit
Pr. stk. kr. 29,95 - 4 stk. kr. 100,00
Uden krukke - flere planter er plantet sammen i krukken.

Gratis haveblad
HAVEGLÆDER

I Grønne Danmarks havecentre har vi et stort
udvalg af stiklingeformerede sommerblomster, der
blomstrer hele sommeren.
Plant dem på et solrigt
sted i en god jord, tilfør
gødning og du vil blive
belønnet med et væld af
blomster. Vi har udvalgt
sorter, der trives i krukker,
bede eller altankasser.
Nogle af sorterne er først
i havecentrene fra maj
måned.

32 sider med fagligt
og spænende
indhold.
udleveres på
planteskolen
så længe lager
haves

Afrikansk skærmlilje,
agapantus
Uden krukke
pr. stk. kr. 99,95
Bacopa
Uden krukke
pr. stk. kr. 29,95
4. stk. kr. 100,00

Vandkande
4,5 l . kr. 199,95
Foto: Floradania

Velkommen hos os

Forbehold for udsolgte varer. Alle priser er incl. moms. forbehold for tryk- og billedfejl. • Grønne Danmark • www.groennedanmark.dk

