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Søjler 
Sortlakerede
Ø 40 cm
Højde 151 cm 
kr. 399,-
Højde 178 cm 
kr. 599,-
Højde 210 cm 
kr. 799,-

Krukker med mere ..2

Pavillon
Rustfarvet
10 mm jern
Ø 180 cm
Højde 
260 cm
Kr. 2.999,-
spar 
kr. 1.000,-

Vi har glædet os til en ny havesæson og til at præsentere skønne blom-
ster og planter til haven. Udvalget af buske, træer og blomster er stort 
og som planteelsker er det begrænsningens kunst, der er den sværeste. 

I år har vi fokus på haven til glæde og gavn, uanset om man ønsker at 
bruge haven som prydhave, køkkenhave, satser på frugt eller alle dele.  
Mange af frugt- og bærbuskene er både en fryd for øjet samtidig med, 
at man kan få nytte af frugten. Det gælder f.eks. den røde hyld på side 
13. Den har det smukkeste løv, de skønneste lyserøde blomster og giver 
dig mulighed for at lave din egen hyldeblomstdrik.

Jord og gødning er et stort og meget vigtigt område. Vi lægger vægt 
på økologi, fordi det også er sundere for havens planter. Organiske gød-
ninger frigives nemlig langsommere i takt med, at rødderne kan optage 
det, og man kan se resultatet med flotte og sunde planter. 

En have skal rumme planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter 
igennem sæsonen, og vi har på side 11 og 12 givet ideer til planter, der 
både giver haven variation og tilsammen giver blomster året rundt. 

Vi byder jer velkommen i Grønne Danmarks Havecentre.
Rigtig god læselyst.

Hilsen Heidi Zethof, formand for Grønne Danmark

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

Haven til 
glæde og gavn

Heidi Zethof, Frenderup Plante-
skole

Krukke 
Højde 25 cm
Ø 30 cm
kr. 99,95
ekskl. plante

Champost Vækstler. Vækstler 
specielt udviklet til nyplantning, 
omplantning og stiklinger. 
Vækstler har en fremragende 
evne til at suge vand og afgi-
  ve det gradvist efter 
   planternes behov
   10 liter kr. 49,95

Osmo krukkejord med Terracottem, 
som er fugtighedsbevarende og 
ideel til krukker, blomsterkasser og 
ampler. Den fasholder vand og 
fugt længe og mindsker risikoen 
for udtørring. 
40 liter kr. 89,95

Hornum Næring. Økologisk.
Flydende økogødning er med 
til at sikre planterne en kraftig 
og sund vækst, smukke farver 
og mange blomster.
1 liter kr. 59,95

Hindbær, Rubus idae. ’Ruby Beauty™’ 
Kompakt, tornløs sommerhindbær, der 
trives godt i store krukker. Giver masser 
af store, søde og smagfulde mørkerøde 
hindbær hele sommeren. 
    Nyhed

  God til krukke

Krukke 
Højde 35 cm
Ø 40 cm
kr. 249,-
ekskl. plante

Krukke 
Højde 42,5 cm
Ø 50 cm
kr. 399,-
ekskl. plante

Krukkefødder kr. 19,95
3 stk. 45,-  
Spar kr. 15,-   Kraftig kvalitet

  Kraftig kvalitet

Pr. stk. kr.

9995



Søjler 
Sortlakerede
Ø 40 cm
Højde 151 cm 
kr. 399,-
Højde 178 cm 
kr. 599,-
Højde 210 cm 
kr. 799,-

Klematis ‘Jackmanii‘ bliver 2-4 m høj. 
Blomstrer fra maj/juni-sept.  med store 
blå blomster. 

 

    Haven på højkant 3

Asao

Niobe

Jackmanii

John Clausen, 
Blomstergården: 
Klematis findes i et 
utal af skønne farv-
er, og de mange 
sorter blomstrer på 
forskellige tidspunk-

ter henover forår, sommer og sen-
sommer. Flere af sorterne blomstrer 
2 gange i løbet af sæsonen. Udval-
get på denne side sikrer blomstring 
fra forår til langt ind i  september. 

Hvis du planter 3 forskellige klematis 
ved siden af hinanden i samme hul, 
vil du opleve, at de vokser sam-
men til én plante, der har forskel-
ige farver og en meget lang 
blomstringssæson. 

Klematis kan ikke lide for tung jord. 
Det er derfor vigtigt, at du planter 
dem i en god, spagnumblandet 
jord og sørger for, at planterne har 
skygge ved rodhalsen.  

Klematis ‘Vyvyen Pennell‘ bliver 3 m høj. 
Blomstrer fra maj-juni med store lillarosa 
blomster. 

Klematis ’Hendersonii’ blomstrer med 
klokkeformede, blå blomster fra juni–
sept. Bliver ca. 80 cm høj.

Klematis ’Hendersonii’ 

Klematis 
’Multi Blue’ 

Pr. stk. kr.

11995

Klematis ’Multi Blue’ blomstrer med fyldte violetblå blomster 
fra maj – juli. I september blomstrer den med enkelte blomster 
fra nye skud. Den bliver 3-4 meter høj.

Pr. stk. kr.

11995

   Ekstra store planter

Klematis ‘Comtesse de Bouchard‘ 
bliver 2-3 m høj. Blomstrer fra juni-
sept.  med store rosarøde blomster

Comtesse de Bouchard

Klematis ‘Niobe‘ bliver 1-2 m høj. 
Blomstrer fra jun-sept. med store 
mørkerøde blomster. 

Niobe

Klematis ‘Madame Le Coul-
tre‘ bliver 2-3 m høj. Blomstrer 
fra maj/juni .-sept.  med store 
hvide blomster. 

Madame Le Coultre

Klematis ‘Nelly Moser‘ bliver 2-3 m høj. 
Blomstrer i jun.-jul. samt sept. med store 
rosarøde  blomster.  

Klematis ‘Gipsy Queen‘ 
bliver 2-4 m høj. Blomstrer 
fra maj/jun-sept. med store 
purpurlilla blomster. 

Gipsy Queen

Frit valg - disse 6 sorter
                 pr. stk. 89 95

                 3 stk. 200 00
  

            spar 7000
  Kraftig kvalitet
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Smukke og duftende4

Rose ‘Burgundy Ice’ får store fløjsrøde 
blomster. Den er kompaktvoksende og  
bliver ca. 100 cm høj. Den er velegnet 
til krukke.

Rose ’Hansestad Rostock’, får fyldte 
mørkegule blomster med indslag af 
abrikos. De har dejlig duft og frisk løv.
60-80 cm høj. Velegnet til krukke.

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

Rose ’Rosarium Uetersen’. Store mørk-
rosa blomster med middelstærk duft 
og frisk grønt løv. Anvendes både som 
busk og klatrerose. Bliver 150 cm høj. 

Rose ’Look good feel better’. Store 
fyldte, mørkerøde blomster. Let duft 
og mørkegrønt løv. En af de bedste 
mørkerøde roser. 60-80 cm høj.

Rose  ’Clair Rennaissance’. Store fyldte, 
sart ferskenrosa blomster med herlig 
duft og sundt løv. 100-150 cm høj.

Osmo Bio Rosen 
gødning er en 
organisk special-
gødning  udviklet til 
roser. Giver garanti 
for stærke planter 
og blomster i stærke 
farver. 
 5 kg. kr. 149,95

Yderst velegnet 
til krukker 

En af de sundeste 
roser på markedet Alle roser på siden

pr. stk. 129 95
3 stk. 300 00

  
spar 90 00

Rose ’Our last summer’, slyngrose.  
Store rosa til lysrosa blomster med mid-
delstærk duft og frisk grønt løv. Bliver 
150-200 cm høj. 

’Clair Rennaissance’

’Rosarium Uetersen’ 

Slyngrose Slyngrose 

’Our last summer’ 

’Look good feel better’



L

roser hele sommeren 5

Ib Johansen, Broby Planteskole: Ingen andre plan-
ter giver så mange blomster i så lang tid som roser-
ne. Med disse udvagte hårdføre og sunde sorter er 
der lagt vægt på en skøn duft, en lang blomstring, 
et flot, skinnende løv og endelig roser, der er veleg-

net til afskæring, så du får skønhed og duft med ind i stuen. Flere 
af roserne er velegnede til større krukker. Brug altid en god rosen-
jord, gød med en organisk rosengødning og plant dem solrigt.

Alle roser på sidenpr. stk. 129 953 stk. 300 00  
spar 9000

GroGreen Feed & Shine 
Roser, der bruges af pro-
fessionelle rosenavlere
er en specialudviklet, 
mikronæringsgødning til 
alle typer roser. Ved brug 
én gang om ugen sikres, 
at roserne holdes sunde 
og modstandsdygtige 
over for bladsvampe som 
fx rust, meldug og stråle-
plet. 
GroGreen Feed & Shine 
er det ekstra tilskud, der 
sammen med orga-
nisk rosengødning sikrer, 
at roserne hele tiden 
trives optimalt. 
Et helt naturligt prudukt.
Feed-shine-roser 
koncentrat
500ml kr. 249,95

Rose ‘PASCALI’, bliver 60 - 80 cm høj 
og ca. 80 cm bred. Blomstrer fra jun. - 
okt. med store, hvide blomster. 
Velegnet til krukke.

Rose ’Rhapsody in Blue’, får purpurvio-
lette, halvfyldte blomster, der senere 
bliver blålige. Skøn duft og sundt løv. 
Bliver ca. 100 cm. Velegnet til krukke.

Rose ‘Flora Danica’ får dobbelte abrikosfarvede blomster med fin duft. Løvet er 
mørkt og skinnende. 60-100 cm og velegnet til krukke. 

Velegnet til krukke

’Heidi Klum’

Rose ’Heidi Klum’. Fyldte 
mørke pink blomster med 
dejlig stærk duft og sundt 
løv. Bliver 30-50 cm høj. 
Velegnet til krukke.

 ‘Flora Danica’ 

   Nyhed



Færdigt staudebed6

Staudesalvie, Salvia nemorosa ’Mainacht’ bliver 50-100 cm høj og 20-40 cm bred.
Blomstrer fra jun. - sept. med store, blå blomster. Vokser i fuld sol.

Bakkestjerne, Erigeron hyb. ’Dunkelste 
Aller’, 50-100 cm høj og 20-30 cm bred. 

Få din egen 
blomstereng til 
afskæring. 
Plant et smukt staudebed 
med 7 forskellige stauder, der 
blomstrer fra juni til langt hen 
i efteråret. 

De 14 stauder dækker et 
ca. 2 m2 stort bed, der bør 
placeres på en solrig plads i 
haven.

2 stk

2 stk

2 stk

Lampepudser, Liatris spicata, 50-70 cm 
høj og 20-40 cm bred. Vokser i fuld sol.

Lampepudser blomstrer 
i juni - juli med purpurlilla 
blomster

Bakkestjerne 
blomstrer 
i juni - juli 
med 
mellemstore 
violette
blomster

nr. 1

nr. 2

nr. 3



14 stauder 7

Marguerit, Leucanthemum max. ’Alas-
ka’ 60-70 cm. Blomstrer jul.-sept. Sol. 

Sct. Hansurt, Sedum telep. ‘Herbstfreude’ bliver 50-70 cm høj. Den blomstrer med 
mellemstore mørkrosa blomster fra aug.-okt. Trives i sol/halvskygge.

Høstanemone, Anemone jap. ’Königin Charlotte’ bliver 50-100 cm høj. Den blom-
strer fra aug.-okt. med mellemstore rosarøde blomster. Trives i sol/halvskygge.

Skønhedsøje, Coreopsis lanc. ’Sterntaler’ 
70 cm høj. Blomstrer jun.-sept. Sol.

2 stk

2 stk

2 stk

2 stk

1) Lampepudser, Liatris spicata, 2 stk
2) Bakkestjerne, Erigeron hyb. ’Dunkelste Aller’, 2 stk
3) Staudesalvie, Salvia nemorosa ’Mainacht’, 2 stk 
4) Skønhedsøje, Coreopsis lanc. ’Sterntaler’, 2 stk 
5) Sct. Hansurt, Sedum telep. ‘Herbstfreude’, 2 stk  
6) Høstanemone, Anemone jap. ’Königin Charlotte’, 2 stk 
7) Marguerit, Leucanthemum max. ’Alaska’, 2 stk

6

7

2

3 4 5

1

2

5

1

4

6

7

3

1 m

2 m

2 m

1,6 m

2 m

1 sæt kr. 399,00 
2 sæt kr. 699,00

1
2

3
4

5 6 7

nr. 4

nr. 5

nr. 6 nr. 7



Haveglæde 
     Skønne planter til

8

Hasselbror Corylopsis ’Pauci-
flora’. Blomstrer fra mar.-april 
med flotte gule store blom-
ster, som har en dejlig duft.
Bliver 1-2 meter høj og 120-
150 cm bred. Placeres i sol / 
halvskygge. Har grønne, hjer-
teformede blade og flotte 
gule efterårsfarver.

Snebær, Symphoricarpos magical 
’Sweet’, er en tæt busk. Frugten er pink 
og kommer i stor mængde fra august 
indtil vinter. Placering i sol - halvskygge 
i alm. havejord. 

Glasbær,Callicarpa bod. ’Profusion’  
ca. 2 m høj og bred busk med dekora-
tive lilla bær fra aug. - dec. Ynder læ. 

Kejserbusk Viburnum bodnantense 
’Dawn’, bliver en 2-3 m høj og bred 
stivgrenet busk med brun bark. Blom-
strer med duftende rosa blomster fra 
november-april.

Kinesisk troldnød, Hamamelis ‘Arnold 
Promise‘. Bred, opret, regelmæsig busk. 
Blomstrer i jan.-mar. med gule blomster. 
Gule høstfarver. Sol/halvskygge.

Med disse 12 planter får 
man en spændende  

sammensætning, der sikrer 
farver og haveglæde året 
rundt. Det er ikke kun blom-
stringen men også de forskel-
lige bladfarver, der kan give  
den variation, der gør haven 
spændende. De 12 udvalgte 
planter er hårdføre og trives i 
det danske klima. De vokser 
i almindelig næringsrig og 
veldrænet havejord

Spiræa, Spiraea ’Magic Carpet’, en 
50 - 75 cm høj busk med friskt gulgrønt 
løv allerede i april. Bladene er rødlige 
når de springer ud. Får store mørkrosa 
blomster i juli - aug. Placeres solrigt.   

Marts

Februar

Januar

December

November

April

Pr. stk. kr.

14995

Pr. stk. kr.

34900

Spar 100 kr.

Pr. stk. kr.

19995

Spar 50 kr.

Kejserbusk

Spiræa
Pr. stk. kr. 99 95Spar 40 kr.

Pr. stk. kr.

14995

Spar 50 kr.

Pr. stk. kr.139 95Spar 50 kr.
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Kamæleonbusk Actinidia Kolomikta 
Stor bunddækkende busk eller slyng-
plante. Bladene er mørkegrønne med 
rød-hvide bladspidser. Får små, hvide, 
duftende blomster i juni og en flot høst-
farve. Trives i sol-halvskygge

Amerikansk Syren, Ceanothus ‘Gloire 
De Versailles’. 1 meter høj og lige så 
bred busk Blomstrer med store blå 
blomster fra juli - sept. Trives i sol og læ.
Skæres tilbage om foråret.

Syren ‘Ludwig Spâth’ 4 - 6 m høj og 2 - 3 
m bred. Blomstrer fra maj - jun. med 
store purpurlilla blomster. Trives i sol/
halvskygge.

Sommerfuglebusk - Buddleja 
’Blåvinge’. Ca. 1,5 m høj, kompakt- 
voksende busk med opret, let over-
hængende vækst og grå-grønt løv.
Blomstrer fra midt sommer med renblå 
blomster. Plantes på en solrig plads. 
Tiltrækker mange sommerfugle. 

Oktober

September

August

Juli

JuniMajApril

Pr. stk. kr.

14995

Storkenæb, Geranium ’Blushing turtle’. 
En kraftigvoksende bunddækkende 
staude på 45 cm, med mørkegrønne 
blade. Helt dækket af pinklilla blomster 
med lysere midte fra juni - frost.

året rundt
årets 12 måneder

Pr. stk. kr.

14995

Pr. stk. kr.149 95

Spar 50 kr.

under 1/2 pris

Pr. stk. kr.

9995

Elefantgræs, Miscanthus sin. 
‘Ferner osten’
Bliver 80 - 100 cm høj og 30 - 50 cm 
bred. Blomstrer fra aug.- okt. med store 
brune blomster. Plant 3 planter pr. kvm. 
Vokser i sol / halvskygge. Fuldt hårdfør.

   Nyhed
   mere vinterhårdfør

Pr. stk. kr.199 95Spar 50 kr.

Pr. stk. kr.99 95Stor potte.

Ekstra lang 
blomstringstid



Lang blomstrings sæson10

Rhododendron ’Scintillation’ har sartro-
sa blomster med gulbrune aftegninger 
fra midt maj. 180 cm høj. Vinterhårdfør.

Osmo Subunds-
gørning er en organisk spe-
cialgødning, der er udviklet 
til at give stærke, sunde og 
rigt blomstrende surbund-
splanter de optimale vilkår
 5 kg kr. 149,95

Hornum Gartnerens 
Grovgode Sphagnum 
300 liter, velegnet til 
jordforbedring. Spredes 
eller fræses ned i det 
øverste jordlag. 

Særligt tilbud i 
april
1 stk kr. 189,95
3 stk kr. 450,00 
- spar 120,00

Rhododendron 
’Marcel Menard’ har
mørkviolette blomster med
grønbrun aftegning fra starten
af juni. Ca. 150 cm høj. Fuld sol/
halvskygge. Vinterhårdfør

Hortensia Hydrangea Paniculata 
’Wim’s Red’ er en meget flot hortensia, 
der blomstrer med skiftende bloms-
terfarve fra juli - okt.: hvide blomster i 
juli, lyserøde i august og mørkerøde i 
september. Det er en opretvoksende 
busk, der bliver 100-150 cm høj. 
Den bør placeres i sol/halvskygge og
vokser i spagnumblandet havejord, 
gerne surbundsjord.

Valmuesøster, Meconopsis, Bliver 50 
- 80 cm høj. Den blomstrer fra juni - 
sept. med store blå blomster, der giver 
surbundsbedet en flot farvevariation. 
Valmuesøster vokser i sol / halvskygge 
i veldrænet sphagnum jord, hvor der 
ikke står vand omkring rødderne om 
vinteren.

Pr. stk. kr.69 95

              Rhododendron  
   ’Brasilia’ har
  orange blomstrer med 
orangegule aftegninger fra medio 
maj. Kompakt vækst med middelstore 
blade og ca 150 cm høj. Vinterhård-
før. Den kan placeres i både sol og 
halvskygge.  

Frode Hemming-
sen, Guldbjerg 
Planteskole: Sur-
bundsbedet er ikke 
kun til rhododen-

dron. Der findes et hav af 
skønne buske og stauder,
der kan sætte kulør på bedet 
året igennem. Få på den må-
de variation og et bed, der 
er nemt at holde. Stauderne 
lukker bunden og buskene 
giver højde og karakter til be-
det. Plant altid i en god, grov 
rhododendronspagnum og 
gød med organisk surbunds-
gødning.

Pr. stk. kr.

19995

Spar 50 kr.Pr. stk. kr.199 95Spar 50 kr.

Pr. stk. kr.199 95Spar 50 kr.

Pr. stk. kr.

24995

Stor plante

Valmuesøster

Hortensia



i surbundsbedet 11

Magnolia ‘Galaxy’, bliver 5 - 6 meter høj 
og 2 - 3 meter bred. Blomstrer fra maj - 
jun. med store rosarøde blomster. Sol / 
halvskygge. Fuldt hårdfør.

Gudeblomst ’Dodecatheon Pulchellum 
’Red Wings’’, bliver 20 - 30 cm høj og 
blomstrer med lysende røde blomster 
højt hævet over bladene i maj - jun.

pr. stk. kr. 5995
3 stk. kr.150,-          spar 30 kr.

Hosta er en stor familie, der især er værdsat for sine flotte blade med smukke 
strukturer. De bliver 30-50 cm høj. Blomstrer fra jun. - sept. med liljeagtige mellem-
store blomster i hvide og blå farver. En del sorter foretrækker halvskygge/skygge.  

Trives i
halvskygge
 

Høstanemone, Anemone jap. ’Königin Charlotte’. 
Bliver 50 - 100 cm høj. Blomstrer fra aug. - okt. med 
mellemstore rosarøde blomster. Sol / halvskygge.

Japansk dværgløn Acer Palma-
tum‘Crimson Princess’. Smukt mørk-
farvet, let løv. Får flot ildrød høstfarve. 
Plantes i veldrænet sphagnumjord, 
hvor der ikke stor vand omkring rød-
derne om vinteren. Trives på en lys 
læplads, hvor der er let skygge nogle 
timer dagligt.

Vælg mellem Hosta ‘Blue Cardet’, 
‘Aureomarginata’, ‘Francee’ 
og ‘Wide Brim’,

Pr. stk. kr.249 95Spar 50 kr.

pr. stk. kr. 4995

3 stk. kr.100,-
          spar 50 kr.

pr. stk. kr. 5995

3 stk. kr.100,-

          
spar 80 kr.

Pr. stk. kr.

34900

Spar 50 kr.



Fra jord til bord                   12

Stort udvalg i udplantningsplanter

Chili og tomat gødning 
er sammensat, så den 
fordeler NPK værdien 
ligeligt til alle plantens vi-
tale dele, så bladvækst, 
blomstring og frugtsæt-
ning får optimale vilkår, 
samtidig med at gødnin-
gen øger roddannelsen.

Frø: Om foråret bugner 
det med spændende 
frø til urter, grøntsager 
og sommerblomster - 
ogå økologiske. 

Den skaldede kok, Carsten Olsen er den kendte 
tv-kok, der satte fokus på god kvalitetsmad til få 
penge. Han har skrevet flere kogebøger og holdt 
adskillige foredrag. Maden har altid fyldt meget 
for Carsten, og råvarer af god kvalitet er en vigtig 
faktor i hans madlavning. 

“Hvis mit liv var en madret, så ville det være den vildeste buffet!”, 
siger han. For Carsten er de gode gamle traditionelle grøntsager 
som kartofler, løg, rodfrugter, persille, timian og løvstikke ikke til at 
komme uden om i madlavningen. Hvad er bedre end hjemme-
dyrkede, nye kartofler, havsalt, koldt smør og frisk løvstikke?

At dyrke egne grøntsager i haven har mange fordele. De er sund-
ere og smager bedre, når de spises lige efter høst, og bevidst-
heden om, at der ikke er brugt sprøjtemidler, er en vigtig faktor. I
Grønne Danmark er vi meget bevidste om fordelene ved økologi. 

Champost Planteæk/drivhus-
blanding 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. 59,95

Stort udvalg i 
krydderurter 
til udplantning

Squash, aubergine, 
timian. 

Stort udvalg af 
udplantningsplanter

Chili, tomat, m.fl.

Pr. stk. fra

kr. 2995

Læggekartofler

mange
forskellige

sorter 

Hornum Frø fra kr. 5,95

Chilifrugter er lette
at dyrke på friland 
og i drivhus. De 
ynder sol, vand 
og Chili gødning.

Hornum Kartoffelgødning. 
Suverænt kvælstoftilskud. 
Styrker plantens vækst og 
kartoffeldannelse.
  5 liter
  kr. 99,95

Grogreen-organic-universal 
er 100% organisk flydende 
gødning til økologisk dyrkning 
i drivhuset og køkkenhaven. 
Sørger for optimal trivsel og 
giver sunde planter med stort 
afkast af afgrøder.
2,5 liter kr. 99,95

   Nyhed
Hold sneglene væk fra de spise-
lige afgrøder.Natria biomol mod 
snegle. Biologisk bekæmpelses-
middel, der er uskadeligt for 
børn og andre dyr. 
0,5 kg til 300 m2  kr. 169,-

Fra kr.     29 95
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Der er ikke noget som at 
høste frugt og grønt fra egen 
have. Allerede i august kan vi 
begynde at plukke af sen-
sommerens mange skønne, 
søde bær som hindbær, 
brombær og morbær. 
Bær er sprængfyldt med 
vigtige vitaminer, og børnene 
kan sagtens være med, for 
de udvalgte buske er tornfri, 
så man ikke stikker sig, når 
man plukker. 
Efterårssorterne får store, 
saftige bær i aug.- sept. og 
p.g.a. af det sene høsttids-
punkt, er de ormefri. De skal 
plantes i sol i almindelig have-
jord og beskæres i april. 

Sundt, saftigt og sødt
Rabarber, Rheum ’Livingstone’. Lækre, 
røde stængler, der er velegnet til bag-
ning,          syltning og kogning af saft. 

Pr. stk. kr. 139 95

Pr. stk. kr. 

24995

Figen, Ficus carica ’Røsnæs’ er en 
meget hårdfør og rigtbærende figen, 
som får store, søde og smagfulde figner.

Den bedste 
brombær sort

Hindbær, Rubus idae. ’Autumn Amber’
Store, søde, aromatiske, mørkgule bær 
i aug.- sept. Beskæres til jorden i april. 

                Brombær, Rubus fru. 
‘Loch Tay’. Tornfri. Sorte, saftige bær fra 
aug. Bær dannes på sidste års skud. 

Efterårshindbær Rubus idae. ‘Autumn 
Treasure’ får lange, lysende røde og 
smagfulde bær i aug - sept. 

   Nyhed

Sort Morbær Morus ‘Mulle’ er en ny 
sort, der er mere hårdfør. Et rigtbæren-
de mindre træ med aromatiske sort-
røde frugter i juli - sept. Rodnettet bør 
vinterdækkes de første par år.

Pr. stk. kr. 

kr. 7995

Pr. stk. kr. 

19995
Rød Hyld, Sambucus nigra 
’Black Beauty’ er en kraftig, 
bred opret busk. Den blom-
strer i juni med store dejlige 
rosa blomsterskærme. Få 
bær. Modner i oktober.

Pr. stk. kr. 

14995

   Nyhed
   Kæmpe 

Nyhed

     kan høstes både  

 forår og efterår

Pr. stk. kr. 

kr. 9995

   Nyhed

   Nyhed



  Det grønne tæppe

Osmo Organisk Universal 
Plænegødning. Til græsplæ-
nen er det vigtigt at vælge en 
god organisk gødning. Gød 
hele sommeren igennem - lidt 
men ofte giver det bedste 
resultat.

Osmo Vertigazon Mos-
fjerner og Plænegødning 
er en organisk baseret 
plænegødning og 
mosfjerner med et højt 
indhold af magnesium, 
der giver flot mørkegrønt 
græs. Produktet er 
miljøvenligt og skånsomt 
overfor græs og miljø. 
Frit valg 20 kg. 
kr. 349,95
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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

Hornum Booster Plænegød-
ning NPK 12-3-3 + Mg. Mass-
er af kvælstof kickstar-
ter plænen og det unikke 
Humifirst sætter hurtigt 
gang i rødderne. 
10 kg kr. 199,95

Kvit mod myrer til udvanding
Tager også gåsebille larver 
og stankelbens larver kan 
vandes eller sprøjtes ud.1 kg 
rækker til 50-60m2 
1 kg kr. 209,00

Natria insekt koncentrat. 
Virker også mod øresnude-
biller. Økologisk koncentrat 
mod insekter til både pryd-
planter og spiselige 
afgrøder. 
50 ml giver 10 liter.          
50 ml kr. 129,-

Trim Easy spray plæne rens. 
Behandler ukrudt i græsplænen - eller 
hvor der er behov for lokal behandling 
af genstridigt ukrudt.
400 ml kr. 139,00

Jacob Stubben, 
Nybo Plante-
skole og 
havecenter: 
Hvis naboernes 
græs altid er
grønnere, hand-

ler de måske hos os. 
Græsfrø og gødning af god 
kvalitet sikrer, at græsplænen 
bliver tæt, slidstærk og flot 
grøn. 
Er plænen  angrebet af mos, 
ukrudt eller ser trist ud og 
har brug for et boost, er der 
hjælp at hente i disse unikke 
produkter, som hver især afh-
jælper disse udfordringer. 
Kom ind i din planteskole og få 
en snak om, hvilke produkter, 
din græsplæne har 
brug for.

Livstræ, Thuja Occidentalis ‘Brabant’ 
(klumpplante). Stedsegrøn plante, der 
er velegnet som hæk. Planterne er ca. 
80 cm ved køb.

Vintergrøn, Vinca Minor. Stedsegrøn og tæppedannende bunddække med lav 
kraftig vækst. Blanke friskgrønne blade, og med masser af blå/hvide/rubinrøde 
blomster i april-maj. Trives i halvskygge/skygge. Hårdfør og nøjsom.

Timian - Thymus 
praecox ’Coccine-
us’. Stedsegrøn.Små
blade og dejlig duft. 
Masser af rosa/lilla 
blomsterstande i 
maj-juni. Trives i sol.
Hårdfør, nøjsom 
og tørketålende. 
Kan anvendes som 
kantplante, imellem 
stauder og buske i 
krukker.

Vinca Minor Alba

Dværgmispel - Cotoneaster dammeri 
’Rami’. Stedsegrøn. Små hvide blomster 
i maj og røde bær i efteråret. Sol/skygge

Bunddækkeplanter

pr. stk. 2495

15 stk. 30000

         spar 7500

   Stort udvalg i bunddækkeplanter



Rammen om blomsterne 15

Ole og Svend 
Chr. Rasmus-
sen, Dybvad 
Planteskole:  
En hæk kan 
have flere 

formål. Den indrammer haven, 
men man kan også skabe hyg-
gelige rum og kroge med lave 
form- eller uklippede hække. 
Hæk skal helst plantes forår 
eller efterår, og man skal ikke 
kun tænke i højde ved ind-
køb af hæk, for jo kraftigere 
en plante og dens rodnet er, 
jo hurtigere lukker hækken. 
Planter, der har et stort rodnet, 
etablerer sig simpelthen hur-
tigere i jorden. Der er mange 
muligheder, når man skal 
vælge en hæk eller 
skabe rum i haven. 
Her er nogle eks-
empler på stedse-
grønne planter. 

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.

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

Livstræ, Thuja Occidentalis ‘Brabant’ 
(klumpplante). Stedsegrøn plante, der 
er velegnet som hæk. Planterne er ca. 
80 cm ved køb.

pr. stk. kr. 9995

10 stk.  

  kr. 80000

spar 19950

Pr. stk. kr. 

kr. 3995
Engelsk Pelargonie

Fjerblomst

Snowflake

Pris Kr. 24 95
5 stk.  kr. 100 00

Smukke krukker i fuldt flor

Kvalitetsspade, der er rustresi-
stent. 15 års garanti. 106 cm.

I Grønne Danmarks havecen-
tre har vi et stort udvalg af 
stiklingeformerede sommer-
blomster, der blomstrer hele 
sommeren. Plant dem på et 
solrigt sted i en god jord, tilfør 
gødning og du vil blive beløn-
net med et væld af blomster. 
Vi har udvalgt sorter, der trives 
i krukker, bede eller altankass-
er. Nogle af sorterne er først i 
havecentrene fra maj måned. Pr. stk. kr. 

kr. 3995

Spade 

kr. 29995

spar 50,00

pr. stk. kr. 12 95
100 stk.  

kr. 1.000 00

spar 295 00



         Velkommen hos os 

Forbehold for udsolgte varer. Alle priser er incl. moms. Forbehold for tryk- og billedfejl.  Design:       Aspekter - kommunikation & design.

Gratis haveblad 

Japansk hængekirsebær, Prunus serrulata ‘Kiku Shidare 
Sakura’. Lille træ med stammehøjde på 180 cm. Blomstrer fra 
april - maj med mellemstore rosarøde blomster. Vokser i sol / halvskygge.

                      Rosenrobinie,
                         Robinia hispida rosea.   
 120 cm høj stamme. Blom-
strer fra jun. - aug. med store rosarøde 
blomster. Kræver en lun vokseplads. En 
smuk specialitet.

Tilbud  kr. 64900                Spar 10000

  

HAVEGLÆDER
32 sider med fagligt 
og spændende 
indhold. 
Udleveres på 
planteskolen så 
længe lager 
haves.

FORÅR 2017

Chili ude  
og inde side 18

HAVEGLÆDER

Stort tema med tidligt og sentblomstrende sorter, 
høje og lave samt dem der er løvfældende.  Side 8

Rododendrons 
mangfoldige verden

Roser på den 
smukkeste måde  side 6

50 sneglesikre 
stauder side 28

Du kan ind-
løse vores 
gavekort i 
hele landet 

             Dahliaknolde 

             udvalgte sorter  

                          Spar 10 00

 kr. 14 95

Tilbud  

kr. 39900

        
        Spar 10000


