Dyreliv i haven
- Lad insekterne flytte ind
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Oplev tulipanfestival

Tiltrækker bier og sommerfugle!
på Gavnø Gods
Aktuelt havenyt • Forår 2019
• www.groennedanmark.dk

Æble, Rød Aroma

Hortensia `Butterfly`

Aktuelt havenyt 2022 • www.groennedanmark.dk

Baron Otto Reedtz-Thott
Gavnø Gods
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Rose ´Pink Fairy´

Dyreliv i haven, lad insekterne flytte ind.

En have er et lille stykke natur og uanset om haven er på 1000 kvm eller blot er
50 kvm, så bidrager planterne og blomsterne i haven til den samlede natur. Selv
det mindste staudebed, krukke eller altankasse med nektarholdige planter giver
mulighed for, at diverse insekter kan finde føde.
Vi vil sætte fokus på de planter og blomster, der især er gode for insektlivet, og ude
i planteskolen udleverer vi en nyttig liste med 72 planter, der især bidrager til insekternes behov for pollen og nektar, så valgmulighederne er mange. Både du og
dyrene får glæde af haven.
Nogle haveejere er dog udfordret med dyr, der spiser planterne. Det kan for eksempel være hjorte eller snegle. Her er der også hjælp at hente, da vi desuden
har udarbejdet nyttige lister over planter, som hjorte sjældent spiser, og lister med
stauder og sommerblomster, som sneglene går uden om.
Vi har budt Godsejer baron Otto Reedtz-Thott fra Gavnø Gods ind i vores haveunivers. Her fortæller han om de mange oplevelser
parken kan byde på og med både tulipanfestival,
liljefestival, en rosenhave og en sansehave, er det
et eldorado for insekter, som nyder godt af planternes pollen og nektar, året rundt. Læs på side 4,
om, hvad du kan opleve på Gavnø Gods.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en ny
havesæson, hvor vi er parate til at hjælpe dig
med råd og vejledning, så du får det bedste ud
af havelivet.
Heidi Zethof, Frenderup Planteskole
Velkommen til Grønne Danmark,
der er en landsdækkende kæde.
Du kan indløse vores gavekort
i hele landet.
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Hilsen Heidi Zethof, formand for Grønne Danmark, www.groennedanmark.dk

Lad insekterne flytte ind
Biblanding, frø til 200 m2
8 forskellige et- og flerårige blomster og urter.
Blomsterne er specielt udvalgt på grund af deres
høje produktion af nektar og pollen til gavn for bier.
Blomsterblandingen giver et værdifuldt levested og
en vigtig fødekilde for sommerfugle, bier og nyttige
insekter. Kr. 499,95

Insekthotel kr. 399,95

Redekasse kr. 299,95

Blomstereng, frø til 200 m2
33 forskellige et- og flerårige blomster, græsser og urter, der giver et smukt
tæppe af blomster i et mix af farver, som ikke kun er flotte at se på, men
også giver et værdifuldt levested og er en vigtig fødekilde for sommerfugle,
bier og nyttige insekter. Kr. 499,95

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Purpursolhat, Echinacea ´Magnus`
Bliver 100 cm høj. Blomstrer fra juli – september med store, duftende
rosarøde blomster. Vokser i sol og halvskygge. Er god til buketter.
Kr. 49,95 3 stk. Kr. 135,00

Storkenæb, Geranium ´Rozanne´
Bliver 40 - 60 cm høj. Blomstrer fra maj – oktober med
blå blomster. Vokser i sol og halvskygge. Er velegnet
som bundække. Sneglesikker plante.
Kr. 99.95 2 stk. Kr. 180,00 - Store potter

Tiltrækker insekter!

Rudbekia ´Goldstrum´
Bliver 60 cm høj. Blomstrer fra juli – september med store, gule
blomster. Vokser i sol og halvskygge. Er god til buketter.
Kr. 49,95 3 stk. Kr. 135,00

Tiltrækker insekter!

Scabiosa ´Pink mist´
Bliver 30 - 50 cm høj. Blomstrer fra juni – september
med mellemstore, rosa blomster. Vokser i fuld sol.
Er god til buketter. Kr. 69,95 3 stk. Kr. 200,00

Stauder insekterne elsker
Tiltrækker insekter!

Stokrose, Alcea Rosea ´Nigra`
Bliver 2 meter høj. Blomstrer fra juli – september med
mellemstore, sorte blomster. Vokser i sol og halvskygge.
Kr. 59,95 3 stk. Kr. 150,00

Tiltrækker insekter!
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Lavendel ´Hidcote Blue´
Bliver 30 cm høj. Blomstrer med blå, duftende blomster i
juli – august. Har små blågrå, aromatiske blade, som er
stedsegrønne. Trives i sol. Velegnet til krukker og er god
til buketter. Hjorte – og sneglesikker
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Gavnø Slot & Park tilbyder alt hvad hjertet begærer. Gå f.eks. på opdagelse på det over 600 år gamle slot, hvor
du b.la. kan se Nordeuropas største private malerisamling. Slotsparken byder i hele sæsonen på store blomsteroplevelser. Den historiske park er inddelt i haverum, som gennem sæsonen forandrer sig i takt med at sæsonens blomster er i flor. En palette af farver, dufte og formationer inspirerer og vækker nydelse hos alle, der elsker
blomster og natur. Du kan f.eks. opleve en sansehave, hvor alle sanserne kommer i spil. Duft, føl, lyt, se, smag og
brug din fantasi.
I den romantiske rosenhave kan du nyde duftene og synet af de talrige roser der både tæller de klassiske, nye
og historiske roser, samt en labyrint udelukkende opbygget af rosenbuske. I slutningen af juli, august og september er der liljefestival, hvor haven vil byde på hundredevis af farverige og forskelligartede liljer.
Her i foråret, fra slutningen af april og i maj, kan Danmarks største og ældste Tulipanfestival opleves i den historiske slotspark. Flere tusinde tulipansorter, i eventyrlige farvespil, fremvises i en enestående pallette af sorter,
bede og sammensætninger.
Tulipanfestivalen består af både tidlige og sene sorter. Uanset hvornår du besøger Tulipanfestivalen, vil de smukke tulipaner pryde slotsparken.
Tulipanfestivalen har siden sin begyndelse i 1957 været og er i dag stadig Danmarks største af sin art og kendt i
udlandet. Hvert år i oktober måned lægger slotsgartnerne tusindvis af blomsterløg i jorden. Hvert år er det nye
løg, som udstilles og nye formationer af bede og farvesammensætninger, som skabes i parken. Ikke to sæsoner
er ens.
Den store biodiversitet er også et aktiv for insekterne, der kan finde både pollen og nektar stort set hele året
rundt. Find mere information på www.gavnoe.dk
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Smukke planter

Tiltrækker insekter!

Duftende

Tiltrækker insekter!

Rødbladet hyld Sambucus ´Black Tower´
Bliver 2 meter høj. Blomstrer fra maj – juni med store, rosarøde
blomster. Giver en rosa hyldebærsaft.
Modningstid september - oktober. Vokser i sol og halvskygge.
Hjortesikker og god fødeplante til insekterne.
Kr. 169,95

Sølvlys, Actaea ´chocoholic´
Kraftig opret staude med store rødbrune blade.
Op til 1,8 m høje med sølvrosa, duftende blomsterspir i august - september. Trives bedst i sol og
halvskygge i en fugtighedsbevarende, næringsrig
muld. Velegnet til krukker og er god til buketter.
Kr. 159,95

Frode Hemmingsen,
Guldbjerg Planteskole:
Sommerfuglebuske er en god fødeplante for insekter og tiltrækker i særdeleshed sommerfuglene. Blomsterne dufter dejligt og buskene findes i flere højder og
farver. Her er et lille udpluk af vores sortiment. Plant f.eks.
3 forskellige sommerfuglebuske ved siden af hinanden
i samme hul og oplev, at de vokser sammen til én busk
med blomster i flere farver.
Disse sorter er lave og er også velegnet til krukker. Kan
med fordel vinterdækkes. Er du plaget af hjorte i din
have, kan du trygt plante sommerfuglebuske,
da det er hjortesikre planter.

Sommerfuglebusk,
BUDDLEJA ‘BUZZ IVORY`
Bliver ca. 50 - 100 cm
høj. Blomstrer fra juni –
september med store,
hvide blomster. Vokser i
fuld sol. Klippes tilbage
om foråret.

Tiltræk
k
somme er
rfugle

Kr. 149 95
3 stk. K
r. 3 00
Spar kr. 50
100 00

Sommerfuglebusk, BUDDLEJA `Buzz Midnight`
Bliver ca. 50 - 100 cm høj. Blomstrer fra juni –
september med store, blå blomster. Vokser i fuld
sol. Klippes tilbage om foråret.

Sommerfuglebusk,
BUDDLEJA `Buzz Wine`
Bliver ca. 50 - 100 cm høj. Blomstrer fra juni – september
med store, røde blomster. Vokser i fuld sol. Klippes tilbage om foråret

insekterne er vilde med
SYRINGA MEYERI ‘PALIBIN´
Opstammet træ med 80 cm
stammehøjde. Lille podet træ
med tæt og fingrenet krone op
til 1 m i diameter. Duftende violette blomster i juni. Små, runde
blade. Placering i sol og halvskygge. Beskæring foretages bedst
lige efter blomstring.
Kr. 499,00 Spar kr. 50,00
Hornum flydende gødning
er med til at sikre planterne en kraftig og sund
vækst. Velegnet til blomster og grøntsager.
1 liter kr. 69,95
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Tiltrækker insekter!

Nyhed

Tiltrækker insekter!

Kirsebær, ´Sweetheart´
Store, meget søde, mørkerøde bær. Blomstrer fra april - maj,
er selvbestøvende. Modningstid sidst juli- august. Vokser i
sol. Kr. 349,00 Spar kr. 50,00
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Tiltrækker insekter!

Blomme,‘Victoria’
Selvbestøvende. Blomstrer fra april - maj. Modningstid
september - oktober. Små hvide blomster. Vokser i sol og
halvskygge. Kr. 349,00 Spar kr. 50,00

Bliv din egen frugtavler
- Ole og Svend
Chr. Rasmussen,
Dybvad Planteskole

Frugttræer er smukke om foråret
når de blomstrer, og de giver
føde til bierne med deres pollen
og nektar. Om sommeren kan
vi nyde godt af lækker, sund
frugt og ofte er udbyttet så stort, at vi kan dele med havens fugle. Disse sunde sorter er velegnet til den sprøjtefri
have. Plant altid i god jord og gød med vores gødninger
der kan anvendes til økologisk dyrkning. Drys lidt Bio
Aktivator ned ved rodnettet når du planter og
giv dine planter de bedst mulige vilkår
Osmo Myco Plante
AKTIVATOR Booster
r
rodnet Optimerer
planternes rodnet.
Kan anvendes til
alle slags buske, træer, roser,
stauder, slyngplanter og
hæk. Produktet er miljøvenligt og bæredygtigt. Godkendt til økologisk produktion.
700 gram kr. 169,95

Champost Jordforbedring
Undgå ukrudt! Gødningseffekt til et helt år. Helt
naturligt, kan bruges til
økologisk dyrkning. Læg et
5 cm lag jordforbedring ud
omkring havens planter,
eller bland lidt i jorden når
du nyplanter og opnå en
forbedret jordstruktur og
gødskning på én gang.
Ikke velegnet til surbundsplanter.
50 liter kr. 99,95

lpris
a
i
c
Spe 19900
0
00
0
Kr.
2
.
l
r kr
Spa et anta
s
ræn
Beg

Tiltrækker insekter!

Æble, Rød Aroma
Podet på dværgstamme og behøver ikke
så meget beskæring. Bliver ca. 2-3 meter. Blomstrer fra april - maj. Modningstid
oktober - november. Små hvide blomster.
Vokser i sol og halvskygge.

Tiltrækker insekter!

Kr. 99 95
3 stk. kr
. 25 00
Spar kr. 000
50

Hindbær, ‘Autumn Bliss’
Danner store saftige røde bær, som kommer allerede på 1.
års skud. De modner i sept - okt, og der kommer ikke orm i
bærrene. Planten skæres tilbage i det tidlige forår. En meget
populær og velafprøvet sort.

Tiltrækker insekter!

Kr. 179 95
2 stk. kr
. 30 00
Spar kr. 000
60

Blåbær ’Darrow’ og ’Blue Crop’
Amerikansk blåbær får store, lækre, blåduggede og
smagfulde bær i juli-august. Plant to forskellige sorter så
de kan bestøve hinanden. Plantes i surbundssphagnum
og gødes med surbundsgødning. Får de smukkeste
intense høstfarver.

Søde, vitaminrige bær
Tiltrækker insekter!

Pr. stk.
Kr. 99 95
Spar 4
0.-

Solbær, ‘Big Ben’
Meget sund og frugtbar busk.
Solbærrene sidder på lange klaser, bærret er MEGET stort,
sødt og meget vitaminrigt. Modner i sidste halvdel af juli,
velegnet til frysning, saft m.m. Hjortesikker plante.

Tiltrækker insekter!

Ribs ‘Rosetta’
Bliver 70-100 cm høj og bred. Stort udbytte af
syrligsøde røde, mellemstore bær i lange klaser,
først i juli. Fjern først de ældste grene fra basis, når
udbyttet går ned. Trives bedst på en solrig plads i en
god, næringsrig muld. Kr. 139,00
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John Clausen, Blomstergården:

Morbær `Mojo Berry`
Særlig udbytterig morbær, der
danner frugt på indeværende års vækst og på sidste års
vækst. Høstperioden varer
fra juni - september. Kompakt
vækst. Placeres solrigt - evt. i
en krukke på terrassen. Plantes
i næringsrig veldrænet jord.
Kan fryse lidt tilbage om vinteren. Kr. 299,00

Jo flere forskellige planter du har i haven, jo
større er biodiversiteten til gavn for fuglene
og insekterne.
Med disse alsidige og skønne bær og frugtbuske, som alle kvitterer med forskellige
egenskaber, har du afgrøder, der kan spises
fra busken, kan bruges til bagværk, i madl
avningen og fyldes i fryseren, og så smager
egne afgrøder bare bedst. Gød med organisk gødning der
skåner miljøet.
Figen ægte Bornholmsk, Ficus ´Smyrna`
Selvbestøvende busk der kræver lun vokseplads. Frugten pæreformet
grøn med rødlig kind. Modner om efteråret. Modertræet står på Bornholm. Kr. 249,00

Naturgødning - Hornum
Naturgødning er en organisk og kraftfuld
gødning, der er velegnet til alle plante
i haven. 15 kg. Kr. 149,95
Hornum Komuld, indeholder 50% komposteret
kogødning, hvilket gør den
yderst velegnet som jordforbedring
		
50 l. Kr. 89,95
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Sundt, saftigt og sødt

Tiltrækker insekter!

Surbær, Aronia `Aron`
Mellemhøj busk der bliver 1-2 meter høj. Blankt
mørkegrønt løv, orangerøde høstfarver. Hvide blomster i skærme fra maj - juni. Sorte spiselige frugter i juni.
Placering: sol og halvskygge i alm. havejord. Smukke
høstfarver! Kr. 169.95

Havtorn HIPPOPHAË ‘Sirola’+POLLMIX Han og Hun
plante i samme potte
Havtorn er, med sine enorme mængder af C vitamin
og sin syrlige passionsagtige smag, et af tidens mest
hotte bær. Busken bliver 1-2 m høj og bred og får
store gul-orange bær i august-september. Havtorn
trives i meget sol. Vokser i alle jordtyper, også i meget
let og sandet jord. Den er fuldstændig hårdfør, tåler
havgus og saltsprøjt og kræver ingen læ.
Kr. 199.95,- spar kr. 50,-

Fødeplante for insekter!

Kr. 249 00
2 stk. kr
. 40 00
Spar kr. 000
98

Fødeplante for insekter!

Nøddebuske, Corylus ´Halleske Kæmpe´ og
´Rød Zellernød´Biblomst
Kraftigvoksende buske, der kan blive 3-4 meter høje. Plant dem sammen så de kan bestøve hinanden. Det giver en flot kontrast med den
grønne og røde bladfarve. Blomstrer fra februar – marts god fødeplante for insekter. Modningstid september – november.

Høst forår, sommer og efterår
Hjortesikker plante!

Rabarber
Vælg mellem Jordbær- eller vinrabarber. Dejlig nem
plante, der kan dyrkes i bede, krukker eller højbede.
Plant i god jord og gød meget. Hjortesikker plante.
Kr. 99,95

Jordbær
Jordbær smager fantastisk
og udvalget af sorter er
stort. Vælg mellem tidlige
og sene sorter.
Bakke med 6 stk. kr. 99,95
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Ib Johansen,
Broby Planteskole:
Giv dine roser de bedst mulige
vilkår.
Når du drysser lidt
Bio Aktivator ned ved rosens
rodnet, kan du sagtens plante roser på samme
plads, som der tidligere har stået roser, uden at
du behøver at fjerne al jorden.

Specialpris
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Osmo Myco Plante AKTIVATOR
Booster rodnet
700 gram kr. 169,95
GroGreen Feed & Shine Roser er en
specialudviklet mikronæringsgødning til
alle typer roser. Ved brug én gang om
ugen sikres, at roserne holdes sunde og
modstandsdygtige overfor bladsvampe
som fx rust, meldug og stråleplet.
GroGreen Feed & Shine er det ekstra tilskud, der
sammen med organisk rosengødning sikrer, at
roserne hele tiden trives optimalt. Et helt naturligt
produkt. Koncentrat. 500 ml kr. 249,95
Osmo Bio Rosengødning er en
organisk specialgødning, som
er udviklet specielt til roser og
giver garanti for sunde
planter og blomster i stærke
farver.
5 kg kr. 169,95
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Rose ´Pink Fairy´
Buket- bunddækkerose som bliver 60 - 80 cm
høj. Blomstrer utrolig rigt hele sommeren med
små og fyldte pinkrosa blomster med let duft.
Kan plantes i krukker og er god til lav hæk.

Osmo
Rosenjord
40 liter
kr. 89,95

Duftende roser

.
stk 95 0
.
r
P 159 00
Kr. tk. 30
2s

Rose ´Giardina´
Slyngrose, bliver 3-4 meter høj. Meget store, tætfyldte,
rosa blomster med skøn duft. Blomstrer fra juli frem til
efteråret. Anvendes på søjler eller espalier.
God til buketter.

Kr
2 st . 149 95
k. k
Spa r. 250 00
r kr.
50 00

Rose `Acapella´
Storblomstret rose som bliver 80-100 cm høj. Blomstrer
fra juni til sent hen på efteråret, med stærkt duftende,
store kirsebærrøde blomster. Har flot mørkegrønt løv.

Kr
2 st . 149 95
k.
Spa kr. 250 00
r kr.
50 00

.
stk 95 0
.
r
P 159 00
Kr. tk. 30
2s

Rose ´Tantau Goethe´
Storblomstret rose som bliver 60 - 80 cm høj. Blomstrer fra
juni til sent hen på efteråret, med stærkt duftende, store
og fyldte purpur - karminrød - lilla blomster. Kan plantes i
krukker og er god til buketter.

Rose ´Gråsten´
Buket / Slotsrose som bliver 50 - 60 cm høj. Blomstrer fra
juni til sent hen på efteråret. Milde duftende, cremehvide til hvide, fyldte blomster.
Har mørkegrønt og skinnende løv.

blomstrer hele sommeren
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Kr. 149 95
2 stk. kr
. 25 00
Spar kr. 000
50

Rose `Kronprinsesse Mary`
Buket / Slotsrose som bliver 60-80 cm. høj. Blomstrer fra juni
til sent hen på efteråret, med middel duftende, lysegule
og limegule, tætfyldte blomster.
Kan plantes i krukker.

Rose ´Ingrid Bergman`
Storblomstret rose som bliver 60 - 80 cm høj. Blomstrer
fra juni til sent hen på efteråret, med stærkt duftende,
store og fyldige, mørkerøde blomster.
Mørkegrønt skinnende løv.

Disse skønne planter er
		

utrolig smukke sammen

		

eller hver for sig. De kan

		

alle plantes i sphag-		

		

vil afløse hinanden i blom-

numblandet jord og de
stringstidspunkterne. Løvfarverne vil også
variere, så bedet bliver spændende at kikke
på året rundt.
De nye sorter hortensia tiltrækker insekter, og
du vil opleve sommerfuglene sværme om
dem. De har utrolig lang blomstringstid og
blomstrer alle på samme års skud, hvilket vil
sige, at de hvert år har blomstergaranti.

- Jacob Stubben,
Nybo Planteskole og havecenter
Hornum Gartnerens
Grovgode
Sphagnum
300 liter,
velegnet til
surbundsplanter.

Osmo Surbundsgødning
er en organisk specialgødning, der er udviklet til at
give stærke, sunde og
rigt blomstrende surbundsplanter.
5 kg Kr. 169,95

Bloombux Skøn stedsegrøn busk der bliver
80-100 cm høj og bred. Den blomstrer i juni og
kan klippes efter blomstring ligesom en buksbom. Trives i sol og halvskygge og kan plantes
i sphagnum samt almindelig jord. Kan bruges
som lav hæk, i et bed og er også sød i en krukke. Kr. 139,95

De smukke buske

12
tk.
Pr. s 995
4
Kr. 3 50.r
Spa

Japansk dværgahorn, ACER ‘INABA-SHIDARE’
Smukt mørkfarvet, let løv, der skifter i farven og får
ildrøde høstfarver.
Opstammet på 50 cm stamme. Kronen bliver bred.
Plantes i veldrænet sphagnumjord, hvor der ikke står
vand omkring rødderne om vinteren. Trives på en
læplads, i sol og halvskygge.

Nyhed

Pr. st
k
Kr. 54 .9
Spar 9 5
100.-

Koreakornel, Cornus kousa ´Flower Tower´
Robust og hårdfør sort der får hvide blomster i juni.
Busken blive 2,5-3 meter høj med opret vækst og flot
mørkegrønt løv.
Får smukke, røde høstfarver. Denne sort begynder
meget hurtigt at blomstre.

d
e
h
y
N

Tiltrækker sommerfugle!

Rhododendron, Happy Dendron `Pushy Purple`
Denne nye, smukke, specialitet udmærker sig
med lang blomstringstid fra maj – juni. Blomsterne er trefarvede med hvid blomst, lillarød
kant og gul midte. Den bliver ca. 110 cm høj,
er stedsegrøn og hårdfør. Skal plantes i surbundsjord og gødes med surbundsgødning.
Hjortesikker plante. Kr. 349,95 Spar kr. 50,00

Hortensia `Switch`
Denne fantastiske nyhed blomstrer hele sommeren. Den starter
i juni med hvide blomster, der langsomt skifter farve og bliver
mere og mere rosarød. Blomstrer helt til oktober måned og tiltrækker sommerfugle. Bliver 60-90 cm høj og er også velegnet i
krukke. Hjortesikker plante. Kr. 299,95

Lang blomstringstid
Tiltrækker bier
og sommerfugle!

Hortensia `Butterfly`
Syrenhortensia med renhvide, meget store blomster fra
juli til september. Tiltrækker bier og sommerfugle.
Hjortesikker plante. Kr. 249,95

Nyhed
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Kr. 29 .9
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40.-

Hortensia `Candybelle Marshmallow`
Kæmpe, laksrosa blomster på stive grene. Bliver 90
cm høj og bred. Hjortesikker plante.

Pr. st
k
Kr. 19 .9
Spar 9 5
50,-

Ole og Ester Rasmussen,
St. Lyngby Planteskole:
En spændende have skal have noget
at byde på året rundt. Planter du f.eks.
bambus, som er vintergrøn, bidrager
den også til at rense CO2 ud af luften.
Den skønne kejserbusk blomstrer om vinteren og er
uundværlig, da den lyser op med sine duftende blomster
i de mørke vintermåneder.
De populære græsser er skønne, når de står med deres
elegante, silkebløde aks i sensommeren, men pryder
også haven hele vinteren.
Klatreplanter kan dyrkes på selv den mindste plet i haven.
Op ad en væg, et stakit, en stolpe, et træ eller i en krukke
med et stativ i.
De viste planter er kun et lille udpluk af, hvad vi har ude
i Grønne Danmark planteskolerne, og vi glæder os til at
vejlede dig i, hvordan du kan få en flot have året rundt.
Syrisk rose, Hibiscus ´Últramarina´
Stiv opret vækst. 1,5-2 m høj og bred. Stor enkel, blåviolet
blomst med dybrød midte i august-september. Placering i sol
i god veldrænet havejord på beskyttet lun plads. Hårdfør.

En skøn have
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Bambus, Fargesia `Panda`
Den mest mørkegrønne og fyldige hæk- og havebambus. Bliver 2-3 m høj og 60-90 cm bred. Trives i fuld sol
og halvskygge. Er meget fyldig i bladmassen. God som
læplante på terrassen. Vinterhårdfør og stedsegrøn.

Kr. 2 95
3 stk. 39
kr. 60 00
0
Spar
120,-

Bambus er den plante der
renser mest CO2 ud af luften!

Pr. st
k
Kr. 19 .9
Spar 9 5
50,-

Kejserbusk, Viburnum Bod. ´Dawn´
Opretvoksende stivgrenet busk med brun bark. 2-3 m
høj og bred med rosa, fint duftende blomster. Blomstrer fra november-april. Placering i sol og halvskygge i
veldrænet alm. havejord på beskyttet plads.

Pr. s
Kr. 1 tk.
49 95

Pr. stk. 95
Kr. 169 ,
Spar 30
Kinesisk sølvgræs, MISCANTHUS sin. ‘RED CLOUD’
Kraftigtvoksende tue på 1 m med let overhængende og
smalle, mørkegrønne blade. Elegante, rødlilla og silkebløde aks i sensommeren. Trives bedst i sol - let halvskygge i en almindelig fugtig, men veldrænet havejord.

Silkepæon, `Karl Rosenfield`
Store, funklende højrøde dobbelte
blomster med let duft. Meget god
afskæringsblomst med kraftige
stængler, der sjældent behøver opbinding. Rigtblomstrende, mellemtidlig til sen sort. Flot høstfarve. Højde ca.
80 cm. Trives i sol-halvskygge.
Snegle- og hjortesikker plante.

blomstrer hele året
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Pr. stk.
Kr. 199 95
Spar 3
0,-

CLEMATIS ‘JOSEPHINE’
Klatreplante der blomstrer med rosa blomster, der ændre farve under blomstringen. Blomstrer i maj- juni samt
igen i september. Vokser i sol og halvskygge og tåler
kraftig beskæring. Kr. 159,95 Stor plante

Blåregn, Wisteria `Longwood Purple`
Klatreplante der bliver ca. 5 meter høj og ca. 3 meter
bred. Denne sort er podet og kommer hurtigt med rigt
blomstrende, lilla blomsterranker i maj-juni. Vokser i sol
og halvskygge

Kaprifolie, Lonicera `Copper Beauty`
Klatreplante med stedsegrønne blade og gul/røde
blomster i juni-juli. Skuddene er først bronzefarvede
og bliver herefter grønne. Kaprifoliens nektarværdi er
meget høj, og derfor tiltrækker den b.la. sommerfugle
og andre insekter. Hjortesikker plante. Kr. 159,95

Floradania

Tomatplanter
mange sorter fra 29,95

er
ge sort
er man
rt
ru
e
0
d
Kryd
r. 100,0
5 4 st. K
kr. 29,9
Chiliplanter mange sorter kr. 29,95

GroGreen Feed & Shine Grøntsager, er en specialudviklet bladgødning til alle typer spiselige afgrøder. Ved at sprøjte produktet
direkte på bladene én gang om ugen sikres det, at grøntsagerne
holdes sunde og modstandsdygtige. Miljøvenligt og godkendt til
økologisk dyrkning. Koncentrat. 500 ml kr. 249,95
Champost
plantesæk med Champost Vækstler.
I Grønne Danmarks havecentre
naturgødning,
10 liter kr. 59,95
har vi et stort udvalg af sommerblomster, der
kan bruges
blomstrer hele sommeren, samt grøntsager og
til økologisk
krydderurter til udplantning. Sørg altid for at
dyrkning, 50 liter.
plante i vores kvalitetsjord, og gød med organiske gødninger, der skåner miljøet.
kr. 79,95

Gratis
haveblad

HAVEGLÆDER

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

Osmo krukkejord
Med terracotterm, er fugtighedsbevarende og
mindsker risikoen for udtørring. 40 liter kr. 99,95

Spansk Margerit mange farver
kr. 29,95

Krukker - pallesalg!

Natria Ferrex, Sneglegift
Virker hurtigt og effektivt mod
dræbersnegle. Virkstoffet ferrifosfat er naturligt i jorden, og
stoffet er ikke giftigt
for andre dyr end
snegle. Opløses
ikke ved fugt.
500 g. Kr. 149,95

Velkommen hos os
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