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Champost Vækstler. 
10 liter kr. 49,95

De slyngende klatreplanterKrukker
Du kan plante stort set alt i krukker, 
bare størrelsen på krukken er stor nok til 
at plantens rodnet kan vokse. Der skal 
altid være hul i bunden af krukken, så 
overskydende vand kan løbe væk.
Brug dræn i bunden af krukken, så hul-
let holdes frit. Champost vækstler har 
den evne, at det fungerer som dræn, 
og samtidig opnår man et vand-
reservoir, da vækstleret suger vand, 
og derefter afgiver det gradvist efter 
plantens behov.

En god krukkejord er utrolig vigtig. Med 
Osmo krukkejord med terracotterm, 
som er fugtighedsbevarende, fast-
holder jorden vand og fugt længe og 
mindsker risikoen for udtørring. Gød 
jævnligt.

Livet i haven er afhængigt af insekter. Honningbier, mariehøns og sommer-
fugle er bare nogle af de skønne skabninger, der hjælper os i haven. F.eks. 
er det, som bekendt, bien der bestøver frugtblomsterne om foråret, så vi 
kan høste frugt og bær om sommeren. Mariehønen spiser løs af lus i haven 
og hvad er smukkere end at se sommerfuglen sværme om sommerfugle-
busken?
Heldigvis er der stor fokus på, hvor vigtige insekterne er for naturens cyklus 
og vi vil med dette års havekatalog være med til at sætte focus på de 
nyttige dyr i din have.
Der er nemlig nogle få ting, du selv kan gøre, for at hjælpe insektlivet, så du 
også får gavn af dem i haven.
Vi har på side 8 fået Jesper Corfitzen, som er haveekspert, til at giver gode 
råd om den insektvenlige have. Det er nemlig vigtigt, at insekterne bl.a. har 
noget at leve af i form af pollen og nektar.
I øvrigt vil der igennem hele kataloget være en bi ved alle de planter, som 
er insekt- og bivenlige.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en ny havesæson, hvor vi er pa-
rate til at hjælpe dig med råd og vejledning, så både du og havens dyr, får 
det bedste ud af havelivet.

Hilsen Heidi Zethof formand for Grønne Danmark

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

Den insektvenlige have

Tornfri brombær, ‘LITTLE BLACK PRINCE’  139,95
70 - 100 cm høj tornfri brombærbusk, der ikke 
kræver opbinding. Bærer frugter på etårsskud og 
modner allerede fra midten af august og frem mod 
frost. Trives i fuld sol. God til krukker. Kan også fås i 
en tornfri efterårshindbær til krukker, se side 11
. 

Osmo krukkejord 
40 liter kr. 89,95

Insekt-
hotel
kr. 399,95

Hornum flydende gødning
Er med til at sikre planterne en 
kraftig og sund vækst. velegnet 
til blomster og grøntsager 
1 liter kr. 59,95

H 30,5 - Ø 35 kr. 199,- spar 50,-
H 35 - Ø 40 kr. 299,- spar 50,- 
H 38,5 - Ø45 kr. 399,- spar 50,-

H 21 - Ø 28 kr. 119,- spar 30,-
H 25,5 - Ø 34 kr. 189,- spar 35,- 
H 29,5 – Ø 40 kr. 299,- spar 50,-
H 33 – Ø 46 kr. 449,- spar 50,-

2

Nyhed

God til krukker
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Stikkelsbærkiwi, 
ACTINIDIA ARGUTA ‘ISSAI’ 
Selvbestøvende, kraftigtvoksende 
slyngplante. Får små hvide blom-
strer i juni – juli og frugt allerede eft-
er 2-3 år. Frugten smager fantastisk 
og modner i september-oktober. 
Trives bedst i sol/halvskygge. Vokser 
i almindelig havejord.

Clematis ‘The president’
Bliver 2-3 m høj. Blomstrer fra juni-juli 
samt i september.

Clematis ‘Madame le Coultre’
Bliver 2-3 m høj. Blomstrer fra maj/juni.- sept, med 
store hvide blomster

Klematis findes i mange 
sorter og farver. Her er 
et lille udpluk af vores 
sortiment. Plant f.eks. 
3 forskellige klematis 
ved siden af hinanden 
i samme hul og oplev, 
de vokser sammen til én 
plante med blomster i 
flere farver. Rigtblom-
strende helt fra maj 
til september. Plant i 
en god porøs jord og 
sørg for skygge ved 
rodhalsen.

Slyngplanter er fantas-
tiske planter, der kan 
dyrkes på selv den 
mindste plet i haven.

Der er utallige muligheder, 
for steder de kan gro. Har 
du f.eks. en stolpe, et hegn, 
en mur, en træstamme, 
en pergola eller en krukke 
med et stativ i, så kan du få 
frodighed og et blomsterhav 
op i højden.

Tilbud
Frit valg disse 3 sorter

Pr stk. kr. 8995

3 stk. kr. 20000

Spar 7000

Pr. stk.
Kr. 19995

3De slyngende klatreplanterKrukker

John Clausen,
Blomstergården:

Blåregn, ‘WISTERIA PROLIFIC’   
Blåregnen er podet, hvorfor planten blomstrer hurtigere end ellers. Husk 
at få en beskæringsvejledning med, når du køber blåregn.
Blomstrer i maj – juni med store, duftende, blå blomster. Trives i 
sol / halvskygge, er fuldt hårdfør.

Pr. stk.
Kr. 14995

Clematis ‘Warszawska’
Bliver 2 m høj. Blomstrer fra 
juni-september, med dybt 
pupurrøde blomster.
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blomstrer hele sommerenSmukke og duftende4

Pr. stk. 
Kr. 14995

ROSA ‘HEIDETRAUM’ 
Bunddækkende rose, 
Bliver 50 - 100 cm høj og 
60 - 90 cm bred. Blomstrer 
med mellemstore, mørkrosa 
blomster.

ROSA ‘PASTELLA’ Buketrose, bliver 40-60 cm høj, kompaktvoksende.  
Blomstrer med mellemstore, cremet hvid til pinkrosa blomster, der 
varierer i farven.

ROSE ‘ROSE DE RESCHT’ Damascenerrose, bliver 50 - 100 cm høj og 
60 - 90 cm bred. Blomstrer med mellemstore, purpurlilla blomster. 
Stærk duftende

ROSE ‘VICTOR BORGE’ 
Storblomstret rose, bliver 
100 - 120 cm høj. Blomstrer 
med store, ferskenfarvede 
blomster. Løvet er mørkt og 
læderagtigt.

ROSA ‘DIAMOND BORDER’ 
Bunddækkende rose, bliver 
50 - 100 cm høj og 1 - 2 meter 
bred. Blomstrer med mellem-
store, hvide blomster.

Pr. stk. 
kr. 12995

3 stk. kr. 35000

Pr. stk. 
kr. 12995

3 stk. kr. 35000
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Storblomstrende roser, buketroser, bunddækkeroser og slyng/klatre- 
roser er alle planter, der er med til at pryde haven. Mulighederne er 
mange, og de mindre roser kan med fordel plantes i krukker og pynte 
på terrassen eller på altanen. En slyngrose behøver ikke kun at klatre op 
af en mur eller en pergola.
Prøv f.eks. en slyngrose i en krukke med et stativ i, eller placer et stativ i 
midten af rosenbedet, hvor klatrerosen hurtigt vil blive til en blomstrende 
søjle. En lille rosenhæk er også smuk og bunddækkeroserne er velegnet 
til formålet. Alle de udvalgte roser er hårdføre, duftende og remonter-
ende, hvilket vil sige, at de blomstrer lige fra sidst i juni og helt frem til 
frosten sætter ind i efteråret.

Planter man disse hårdføre sorter i en rosenjord på et solrigt sted og 
gøder med en organisk rosengødning, får man et duftende og bivenligt 
blomsterflora hele sommeren og efteråret igennem.

ROSE ‘DRONNING MARGRETHE’ Buket-
rose, bliver 40 - 60 cm høj og bred. 
Blomstrer med mellemstore, sartrosa 
blomster. 

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 over for 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.   500ml kr. 249,95

Rosmat 
Anvendes til bekæm-
pelse af meldug, rust 
og stråleplet på roser.
100 ml kr. 199,00

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

Osmo Rosenjord 
40 liter kr. 89,95

blomstrer hele sommerenSmukke og duftende 5

Ole og Svend Chr. Rasmussen,
Dybvad Planteskole

Pr. stk. 
Kr. 14995

ROSE ‘MEMOIRE’ 
Storblomstret rose, 
bliver 80-100 cm 
høj. Blomstrer med 
hvide, fyldte blom-
ster, der er god til 
afskæring.

ROSE ‘ROSE DE RESCHT’ Damascenerrose, bliver 50 - 100 cm høj og 
60 - 90 cm bred. Blomstrer med mellemstore, purpurlilla blomster. 
Stærk duftende

ROSA ‘BRILLANT’ Slyngrose, 
bliver 1 - 2 meter høj og 60 - 
90 cm bred. Blomstrer med 
mellemstore, orange blom-
ster. Let duftende

Pr. stk. kr. 12995
3 stk. kr. 35000

Pr. stk. kr. 129953 stk. kr. 35000
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Stauder..6

Foto: Floradania

Løjtnantshjerte ‘Dicentra’ 
Bliver 70 cm høj. Blomstrer maj - juni 
med hjerteformede lyserøde eller 
hvide blomster i elegante, overhæn-
gende klaser. Trives i sol - halvskyg-
ge. Velegnet til krukker og er god til 
buketter.

Stauder er flerårige planter, der 
kommer igen år efter år. Der 
findes stauder til ethvert sted i 
haven og de pryder året rundt, 
da der er et utal af forskellige 
sorter. Du kan også plante 
stauder i krukkerne, her er 
blot et lille udpluk af de uund-
værlige og nemme stauder.

Stokrose, ‘Alcea rosea Nigra’ 
Bliver 150 cm høj. Blomstrer fra juli-sep-
tember med smukke sorte blomster. 
Trives i sol op ad mure- og planke-
værker.

Lavendel ‘Hidcote Blue’ 
Bliver 30 cm høj. Blomstrer med blå 
blomster i tætte akser i juli – august. 
Har små blågrå aromatiske blade, 
som er stedsegrønne.
Trives i sol. Velegnet til krukker og er 
god til buketter.
Biblomst  

Lupin ‘Persian Slipper’ 
Bliver 60 cm høj. Blom-
strer juni-august med blå 
duftende blomster. Trives 
i sol - halvskygge. Veleg-
net til krukker og er god til 
buketter.
Kr. 69,95

..til ethvert formål

Nyhed

Nyhed

Pr. stk. 
kr. 2495

5 stk. kr. 10000

Pr. stk. 
kr. 4995

3 stk. kr. 12000

Pr. stk. kr. 9995
3 stk. kr. 25000
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Stauder.. 7

Silkepæon ‘BUCKEYE BELLE’ 
Bliver 60- 80 cm høj. Blomstrer med store fløjlsagtige, 
dybt mørkerøde, halvfyldte blomster og har blanke 
mørkegrønne blade. Har klare gule støvdragere, i 
flot kontrast. De stærke stilke gør den velegnet til 
buketter. 
Trives i sol - halvskygge.  Kr. 149,95

Hjertegræs, Briza media 
Bliver 20-40 cm høj. 
Blomstrer fra juni-juli med 
guldfarvet akse. Trives i 
sol - halvskygge. Veleg-
net til krukker og er delvis 
stedsegrøn.

Japansk Mosbregne,  
‘Polystichum polyblepharum’ 
Stedsegrøn bregne, der bliv-
er 80 cm høj. Trives i halv-
skygge – skygge. Velegnet til 
krukker.
Kr. 59,95

Lupin ‘Red rum’ 
Bliver 90 cm høj. Blomstrer 
juni-august med røde 
duftende blomster. Trives i 
sol - halvskygge. Vel-
egnet til krukker og er 
god til buketter.
Kr. 69,95

..til ethvert formål

Jakobsstige ‘POLEMONIUM ‘BRESSINGHAM PURPLE’ 
50 cm høj og bred. Blomstrer fra juni - juli med små blå 
blomster. Trives bedst i sol eller halvskygge. Velegnet til 
buketter og er sød i krukker. Kr. 49,95

Nyhed

Nyhed
Pr. stk. 
kr. 4995

3 stk. kr. 12000

Pr. stk. kr. 3995
3 stk. kr. 10000
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8

Tekst og foto Af Jesper Carl Corfitzen

Den insektvenlige have

Sådan hjælper du bierne og insekterne i haven – planter til den bi- 
venlige have. 

Citat ”Jeg elsker blomster og specielt dem der tiltrækker insekterne 
og sommerfuglene, som f.eks. Engkarsen, der hvert forår lokker 
Aurora sommerfugle til min have. Uden engkarsen havde jeg ikke 
denne ekstra naturlige haveglæde – Og den naturlige have er 
den have jeg holder allermest af.”

Pollen er biernes vigtige proteintilskud mens nektar er deres brænd-
stof i form af sukkerstoffer Derved er både pollen og nektar vigtige 
bestanddele.
Ikke alle arter af planter indeholder lige store værdier af de to 
typer, men planter man forskellige arter, giver det blomstring på 
forskellige årstider.
Vil du skabe en have til glæde for bierne, så skal der være blom-
string fra det tidligste forår til eftersommeren, hvor de fleste vilde 
bier går i hi. 
Derudover kan du droppe et stykke af græsplænen til fordel for et 
område med vilde, udsåede et- og toårige blomster. 
Man kan derved sige, at jo mere mangfoldig/artsrig din have er på 
plante- og blomstersiden, desto mere sikkert er det, at du har valgt 
nogle planter, som bierne vil nyde godt af. 
Tilplanter du din have, så den er langt mere interessant for vilde 
bier, kan du være sikker på, at du generelt også har gjort din have 
mere spændene i forhold til alle de andre insekter i haven, som vi 
ikke må glemme, deriblandt sommerfugle. 

Champost Jordforbedring
Undgå ukrudt! Gødningseffekt til et helt år. Helt naturligt 
og 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 gødning på en gang.
Ikke velegnet til surbundsplanter. 50 liter kr. 89,95

Julerose, HELLEBORUS 
NIGER, bliver 30 - 50 cm. 
Blomstrer fra decem-
ber - marts. Mellemstore 
hvide blomster. Vokser 
i halvskygge / skygge. 
Fuldt hårdfør. Pollen og 
nektar fra dec.- april

Så- og Priklejorden er tilsat vækstler der 
holder på vandet og gør jorden let. Den er 
fattig på gødning, da frøene ellers kan blive 
beskadiget.  10 liter - kr. 39,95

Frø: Det bugner med spændende frø 
til urter, grøntsager og sommerblomster 
ogå økologiske. Hornum Frø fra kr. 5,95

Hestemynte, MONARDA 
‘BUBBLEGUM BLAST’ Får 
ikke meldug. Flot staude 
med tæt vækst, med 
varmrosa blomster og 
mørkegrønne blade. 
Både blomster og blade 
dufter. Højde ca. 60cm. 
God til buketter. Tiltræk-
ker sommerfugle og bier.
Forhandles kun hos 
Grønne Danmarks med-
lemmer.
kr. 99,95

Pr. stk
Kr. 9995

Nyhed

Forhandles kun hos 
Grønne Danmark!

katalog 2019  final.indd   8 25-03-2019   11:50:35



Mirabel ’Ruby’ Søjleformet træ, 
der ikke kræver beskæring. Får 
meget store søde og saftige 
røde mirabeller, der modner 
start september. Er rigtbæren-
de, selvbestøvende og har 
en god modstandskraft mod 
sygdomme.

Valnød ‘Broadview’
Store velsmagende 
spisenødder. God til snaps 
og bagværk. Er podet og 
får nødder efter 1-2 år. 
Har en meget kompakt 
vækst og er meget hårdfør. 
Selvbestøvende kr. 699.-

9Frugt i overflod

 
Frugttræer er brugbare på mange måder. 
De er smukke om foråret når de blomstrer 
og hvor de giver føde til bierne med deres 
pollen og nektar. Fra juli kan vi plukke bl.a. 
kirsebær og allerede fra august er æbler 
og pærer klar til at blive høstet.
Nogle frugttræer er selvbestøvende, andre skal bestøves af 
en anden sort. Få bestøvningsvejledning i butikken.
Vælger du et triotræ, hvor der er podet 3 sorter på samme 
træ, opnår du bestøvning, forlænget høsttid og flere forskel-
lige, velsmagende frugter på samme træ.
Der findes rigtig mange sorter og her er bare et lille udpluk af 
nogle sunde, rigtbærende og velsmagende frugter.

Trio- æble eller -pære med tre sorter kr. 499,- 

Kirsebær ’Skeena’, Får store 
mørkerøde, søde kirsebær der 
modner i juli. Er rigtbærende, 
selvbestøvende og har en god 
modstandskraft mod sygdom-
me.

Den insektvenlige have

Ib Johansen, Broby Planteskole:

Tilbud
Kr. 20000

Spar kr. 15000

Begrænset antal

Specialpris

Nyhed

Pr. stkKr. 34995

Mirabel ‘Ruby’

Pr. stkKr. 49900
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Linzer er en tidlig delikat 
kartoffelsort, som giver 
et stort antal knolde og 
er let at dyrke. Den har 
samme ovale facon 
som aspargeskartofler 
og smager fantastisk.
1,5 kg. Linzer læg-
gekartofler. Kr. 59,95

Kartoffel gødning, 
suverænt kvælstoftilskud. 
Styrker plantens vækst 

og kartoffeldannelse. 
5 liter kr. 119,95

Krydderurter ekskl. lerpotte 
1 stk. 29,95, 
4 stk. 100,00 Spar kr. 20,- 

Stort udvalg i 

udplantningsplanter fra

Agurkeplante kr. 2995

Tomatplante kr. 2995

Chilliplante kr. 2995

Diverse salater pr. bakke kr. 29,95

Kinaskok, Stachys Affinis ,  er 
en meget velsmagende lille 
knold, som lægges i foråret 
på et solrigt sted og vandes 
godt sæsonen igennem. Der 
kommer mange små knolde 
på en plante. Høsten foregår 
omkring oktober og frem til 
frost. Knolden overvintrer ret 
nemt i Danmark. Stegt i smør 
og serveret som tilbehør til 
fisk eller kød, er Kinaskok en 
delikatesse, der helt klart kan 
anbefales.
Kr. 79,95 spar kr. 10,-

Bananskalotteløg 
250 g kr. 39,95

Champost Plantesæk/
drivhusblanding 
er en blanding af Champost 
Jordforbedring, førsteklasses spag-
num og Champost Naturgødning.
Plantesækken er velegnet til 
plantning af tomater,
agurker, peberfrugter o.lign. 
50 liter - kr. 69,95

Den dekorative køkkennhave Søde og sunde10

Foto: Floradania

Nyhed

En lækker let ret med nogle af afgrøderne fra egen-
produktionen: lækre, nyopgravede kartofler f.eks. 
Linzer, en god bøf med østershat- sovs og stegte, 
bløde bananskalotteløg samt mormorsalat med 
skøn dressing. Opskrift på mormorsalat; 1/4 l piske-
fløde piskes ganske let med saft fra 1 citron og 2 
spise-skeer sukker tilsættes. Blandes med et Romani 
salathoved Østershat skæres i små tern og svitses i 
lidt olie. Et bananskalotteløg skæres i små tern og 
svitses med. Derefter tilsættes ¼ liter piskefløde og 
det koges ind til en god sovs. God appetit!

En køkkenhave kan have mange størrelser. 
Man kan sagtens være selvforsynende på en 
mindre plads, evt. i kombination med sine kruk-
ker, der samtidig vil pryde terrassen eller altanen. 
Det kræver altid god jord, vand og gødning, for 
at få det bedste afkast af afgrøderne. Du kan 
også lægge kartofler i store potter. 
Vi har et stort udvalg af læggekartofler, krydder-
urter, tomat-, chili-, agurkeplanter og mange 
andre udplantningsplanter til køkkenhaven.
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Den dekorative køkkennhave Søde og sunde

Figen, FICUS ‘BORNHOLM’ 
Kraftigtvoksende, selvbestøvende busk der 
ynder en lun vokseplads. Smuk og dekorativ 
plante med stort udbytte af lækre figner.

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

Jordbær
Udvalget af jordbærsorter 
er stort og smagen fantas-
tisk. Vælg mellem tidlige 
og sene sorter.
Bakke med 6 stk. Kr. 99,95

Vindrue, ’Himrod’
Den bedste pod-
ede grønne ker-
neløse drue med 
fantastisk smag, 
vokser bedst i 
drivhus, men trives 
også på en syd-
vendt mur.

RUBUS lowberry ‘LITTLE SWEET SISTER’ 
Tornfri efterårshindbær. Bliver 80 cm og er 
velegnet til krukker. Den hurtigste hind-
bærsort der allerede fra midten af juli kan 
levere store mørkerøde bær på etårsskud. 
Beskæres hvert forår til 5 cm. Trives i fuld 
sol. kr. 139,95

11

Pr. stk

Kr. 24995

Nyheder

Pr. stk

Kr. 19995

Pr. stk
Kr. 9995
Spar 30.-

Tornfri brombær RUBUS Lowberry ‘LITTLE 
BLACK PRINCE’ 70 - 100 cm høj tornfri 
brombærbusk der ikke kræver opbinding. 
Bærer frugter på etårsskud der modner al-
lerede fra midten af august og frem mod 
frost. Trives i fuld sol. Plantes i næringsrig, 
veldrænet jord. God til krukker på al-
tanen, terrassen eller plantet i haven. 
Kr. 139,95
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Hornum Gartnerens
Grovgode Sphagnum
300 liter, velegnet til
surbundsplanter. 

Sur bund og glade planter 12 De Smukkeste buske

Osmo Surbundsgødning
er en organisk spe-
cialgødning, der er
 udviklet til at give

stærke, sunde og
rigt blomstrende
surbundsplanter.

5 kg kr. 149,95

Disse skønne planter er utrolig smukke sammen eller hver for sig.
Du kan f.eks. lave et bed med en koreakornel, en smuk japansk 
ahorn eller en magnolia og dække bunden i bedet med de 
skønne stedsegrønne japanske dværgazaleaer i forskellige farv-
er. Højderne, blomstringstidspunkterne samt løvfarverne varierer 
også, så bedet bliver spændende at kikke på.
Det er nemlig ikke kun blomsterne, der skal være fokus på, men 
også løvet skal supplere hinanden.
F.eks. får koreakornellen det smukkeste efterårsløv og Azaleaen 
’Canzonetta’ bronzefarvet skønt vinterløv.
Azaleaerne kan også plantes i krukker.

Jacob Stubben,
Nybo Planteskole og havecenter

’KERMESINA ROSÉ’
Japansk Azalea som blomstrer i slutningen 
af maj måned. Småbladet friskgrønt løv 
med kompakt vækst. Efter 10 år ca. 70 cm. 
God Vinterhårdførhed.

’KERMESINA’
Japansk Azalea som blomstrer i slutningen 
af maj måned. Småbladet friskgrønt løv 
med kompakt vækst. Efter 10 år ca. 80 cm. 
God Vinterhårdførhed.‘Kermesina’

‘Kermesina Rose’

Frit valg

Pr. stk. kr. 5000

Under halv pris

Begrænset antal

Gælder til 1
. maj

‘CANZONETTA’
Japansk Azalea som 
blomstrer i slutningen 
af maj måned. Små 
blade med bronze-
farvet vinterløv. Tæt, 
krybende vækst. 
Efter 10 år ca. 30 cm. 
God Vinterhårdførhed.

‘KÖNIGSTEIN’
Japansk Azalea som 
blomstrer i midten af 
maj måned. Mørkt, 
blankt løv med kom-
pakt lav vækst. 
Efter 10 år ca. 50 cm. 
God Vinterhårdførhed.

‘Canzonetta’

Frit valg

Pr. stk. kr. 5000

Under halv pris

Begrænset antal

Gælder til 1
. maj

Specialpris

Specialpris

‘SCHNEEPERLE’ 
Japansk Azalea som 
blomstrer i starten af 
maj måned. Lyst grønt 
løv med kompakt 
vækst. Efter 10 år ca. 
50 cm. God 
Vinterhårdførhed.
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Sur bund og glade planter De Smukkeste buske 13

Koreakornel, CORNUS KOUSA 
Bliver 4 - 6 meter høj og 2 - 3 meter bred. 
Blomstrer fra maj - juli, med store, smukke 
blomster. Vokser i sol / halvskygge. 
Kan både vokse i et almindeligt bed, i 
spagnumblandet jord og i surbundsbedet

DVÆRGRHODODENDRON ‘BLOOMBUX’ 

Magnolia ‘Genie’

Koreakornel ‘SATOMI’

DVÆRGRHODODENDRON 
‘BLOOMBUX’ 
Denne dværgrhododendron 
bliver 80-100 cm høj og bred 
og ligner en buksbom med 
kompakt vækst. Den får smuk-
ke rosa blomster fra juni – juli. 
Klippes, ved behov, lige efter 
blomstring. Trives i sol/halvskyg-
ge og er fuldt hårdfør
Kan både vokse i et almind-
eligt bed, i spagnumblandet 
jord og i surbundsbedet.
kr. 139,95

MAGNOLIA ‘GENIE’ bliver 
2-4 meter høj og 2 - 3 meter 
bred. Blomstrer fra april - juni 
med store, mørkrosa blomster. 
Vokser i sol / halvskygge. Fuldt 
hårdfør. kr. 499,-

Koreakornel ‘Milkyway’

Pr. stk

Kr. 34995

Nyhed

Japansk Ahorn  ‘Skeeter’s Broom’
2 m høj løvfældende busk eller lille 
træ. Får lysende røde blade og 
flotte røde efterårsfarver
Små, røde blomster i maj-juni
Trives i sol-halvskygge
Kan både vokse i et almindeligt 
bed, i spagnumblandet jord og i 
surbundsbedet

Pr. stk
Kr. 34995

Spar 50.-
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Firling, Sagina subulata
5-10 cm høj, meget hårdfør, sted-
segrøn plante med frisk grønt løv og 
små hvide blomster i juni-juli. Plant-
en har en god vækst og breder sig 
flittigt. Trives bedst i sol til halvskyg-
ge. Den vokser godt i almindelig til 
sandet jord, og er særdeles tør-
ketålende.

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

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

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 resul-
tat.     20 kg. kr. 399,95

Hornum  
Plænegødning NPK 
12-3-3 + Mg. Mass-
er af kvælstof kick-
starter plænen og 
det unikke Humifirst 
sætter hurtigt 
gang i rødderne. 
10 kg kr. 199,95

Hornum Bio-Kalk
forvandler mos 
og græsafklip til 
næringsrig humus. 
Justerer plænens 
pH balance. 20 kg 
kr. 149,95

Græs og hæk er vigtige elementer i vores have. Vi forhandler 
en god kvalitet græsfrø, som giver en tæt, grøn og slidstærk 
græsplæne. Husk dog at gøde hvert år med en organisk 
græsplænegødning der frigives langsomt og derfor ikke svider 
græsset.
Har du brug for en bund af planter i dine bede, på skråninger 
eller steder, der skal lukkes af, så ukrudtet ikke kan vokse, har 
vi et stort udvalg af bunddækkeplanter, der er stedsegrønne. 
Nogle har flotte høstfarver og smukke blomster. Kik ud til os og 
se de mange muligheder.
Når du planter hæk, skal du ikke kun tænke på højden. For jo 
kraftigere en plante og dens rodnet er, jo hurtigere etablerer 
og lukker hækken sig. Hækplanter, der er omplantet fra pro-
ducentens side, har et større rodnet og etablerer sig derved 
hurtigere i jorden. Besøg dit lokale havecenter, se sortimentet 
og få et godt tilbud.

14

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

Timian, Thymus Coccineus
Lav og bredtvoksende, hårdfør 
plante med en dejlig duft. Blomstrer 
flittigt og tæt med mange rosalilla 
blomster i maj/juni. Har delvis steds-
grønne små mørkegrønne blade. 
Trives i både sol og halvskygge og 
er tørketålende.  

Almindelig bøg ‘Fagus Sylvatica’
kraftigtvoksende og fuldt hårdfør 
hæk. Er grøn forår og sommer, 
hvorefter bladene bliver brune om 
vinteren. Plant 5 pr meter.

Trim Easyspray 
plænerens 
Behandler ukrudt i 
græsplænen - eller hvor 
der er behov for lokal 
behandling af genstridigt 
ukrudt. 400 ml kr. 139,-

Bund og kant Buske

Bunddækkeplanter

Pr. stk. kr. 2495

15 stk. kr. 30000

Spar kr. 7500

Frode Hemmingsen,
Guldbjerg Planteskole

Osmo Vertigazon Plænegødning 
Er en organisk baseret plænegødning, tilsat komposter-
ende bakterier og med et højt indhold af magnesium, 
der giver flot, mørkegrønt græs. Er miljøvenlig og skånsom 
overfor græs og miljø.  15 kg. kr. 299,95
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Sommerfuglebusk, 
BUDDLEIA ‘PRINCE 
CHARMING’ 
Sommerfuglebusk 
med intens pink blom-
sterstand, næsten 
hindbærfarvet. Bliver 
ca. 1 meter høj og 
bred. Lang blomstring-
stid fra sensommer 
til efterår. Tiltrækker 
sommerfugle. Placeres 
i fuld sol i almindelig 
havejord. Bør klippes 
tilbage i foråret.

Birkebladet spiræa, SPIRAEA betulifo-
lia ‘PINK SPARKLER’ 
Kompakt og rund prydbusk, der bliver 
godt 1 m høj. Lysende grønne blade. 
Blomstrer i juni med rosa blomster. 
Genblomstring i september. Trives i sol 
eller halvskygge. kr. 129,95

Rødbladet hyld, SAMBUCUS NIGRA ‘BLACK BEAUTY’ 
En kraftig, bred opret busk. Den blomstrer i juni med 
store dejlige rosa blomsterskærme. Bærrene modner i 
september og giver en fin rosa hyldebærsaft. 
Nøjsom og hårdfør busk. kr. 149,95

Parykbusk, COTINUS ‘LILLA’ 
1-1,5 m høj og bred kompakt busk. Runde, 
dybt purpurrøde blade og små purpurrosa 
blomsterskyer i store dunede toppe i juni-juli. 
Gyldne høstfarver. Trives bedst på en varm 
og solrig, beskyttet plads i veldrænet jord. 
kr. 199,95

‘Prince Charming’

Broget japansk pil, Salix ’Hakuro Nishiki’
Podet på 80 cm stamme. Får helt 
lyserøde bladspidser. Smukt træ til havebedet 
eller krukken. 

Paradisæble ’Malus 
Aros’ 
Søjleformet paradis-
æbletræ. Blomstrer 
med rosa blomster i 
maj. Har mørkerøde 
blade og bærer små 
dekorative sortrøde 
æbler om efteråret. 
Fuglene elsker dem.
Kr. 499,95 - spar 50.-

‘Malus Aros’

Lille stjernetop, DEUTZIA ‘YUKI CHERRY 
BLOSSOM’
Kompakt prydbusk, der bliver 50-60 cm 
høj. Pink blomster i juni - juli. Trives i sol 
eller halvskygge. Plantes i veldrænet 
havejord. Anvendes som bunddække, 
i mindre grupper, på skråninger eller i 
krukker. 
Får smukke høstfarver. kr. 159,95

Bund og kant Buske

Nyhed

Pr. stkKr. 249 95

Nyhed

NyhedNyhed

Pr. stk

Kr. 12995
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HAVEGLÆDER
32 sider med fagligt 
og spændende 
indhold.
Udleveres på 
planteskolen 
så længe lager 
haves

Gratis haveblad

Velkommen hos os

Redekasse
Kr. 119,95

Det er ikke kun insekterne, der skal have det godt i haven. Fuglene er også glade 
for redekasser og planter de kan søge ly i. Dyrelivet i haven er dejligt at følge. Dog 
kan besøg af råvildt sætte sine spor, men der findes planter, som råvildtet ikke 
spiser. F.eks. er duftpelargonier ikke deres livret og vi kan få lov at beholde og nyde 
disse smukke blomster. Duftpelargonier dufter fantastisk og holder myggene væk.
Vi har et stort udvalg af sommerblomster, der blomstrer hele sommeren igennem. 
Nogle af sorterne er først i havecentrerne fra maj måned.

Duftpelargonie kr. 59,95
Helichrysum kr. 39,95

Krukke-
gødning
1,1 liter
kr. 59,95
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