
Aktuelt havenyt • Forår 2019 • www.groennedanmark.dk

Den vilde, 
bæredygtige have

Tilbud

Kr. 9995

Spar 50.-

Hortensia HYDRANGEA ‘SWITCH’Grønne Danmark har 
30 års jubilæum

Sommerfuglebusk
Buddleja ‘Flower Power’

   Se side 3   Se side 3

   Se side 13

   Se side 11

Hindbær ‘AUTUM FIRST’

Nyhed

SommerfuglebuskSommerfuglebusk

Specialpris

- Med masser
   af insekter

Rosas

Tilbud

Kr. 4995

Spar 50.-

Ju
bi

læ
um

sk
ag

e

Aktuelt havenyt 2021 • www.groennedanmark.dk



Grønne Danmark 30 års jubilæumDen vilde, bæredygtige have

Grønne Danmark er en forening af selvstændige havecentre, som bl.a. køber ind sammen. Det giver en 
stordriftsfordel, så vi kan tilbyde vores kunder nogle skarpe priser, hvor vi aldrig går på kompromis med 
kvaliteten.

I 30 år har vi vejledt og rådgivet om havelivet og været med til at forvandle folks haver til små oaser og 
frirum. Vi har set moden skifte. Græsplæner er blevet skiftet ud med golde granitfl ader for at lette vedlige-
holdelsen, så det man forstod med frirum var lig med mindre havearbejde.
Nu er tendensen heldigvis vendt. Vi tænker nu bæredygtighed ind i haven.  Flere og fl ere bruger igen haven 
som spisekammer og er selvforsynende med frugt, bær, grøntsager og blomster. Afstanden fra jord til bord er 
kort, det er bæredygtigt.

Vi har altid vidst, at der skulle nektar og pollen til at føde bierne og at vi skal plante træer i haven, der giv-
er fuglene ly, samt hjælper positivt på co2 regnskabet. Aldrig før har vi været så bevidste om, at der skal 
handles nu og at vi alle sammen kan løfte opgaven i fællesskab. Hvis vi alle tænker på, at vores have kan 
bidrage til denne proces, vil vi sammen kunne få antallet af insekter tilbage i naturen. DR har sendt program-
met ’Giv os naturen tilbage’, men vi vil gå så langt som til at sige, ’Tag selv naturen tilbage’. For du kan tage

sagen i egen hånd og lave nogle små ændringer, som giver en 
bæredygtig og insektvenlig have.

En græsplæne behøver for eksempel ikke at være klippet 
overalt, du kan med fordel lave områder med vilde blomster der 
er bi - og insekt venlige.  Plant også buske, træer og blomster 
som tiltrækker insekterne og i stedet for at forvandle haven til 
en stenørken med granitskærver, så dæk bunden med frodige 
bunddækkeplanter til fordel for biodiversiteten.

Bring den vilde natur hjem i haven og byd insekterne og de 
vilde blomster velkommen. Vi glæder os til at byde dig velkom-
men til en ny havesæson, hvor vi er parate 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, 
www.groennedanmark.dk

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

Grønne Danmark har 30 års jubilæum. 
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Champost 
plantesæk med 
naturgødning, 
kan bruges 
til økologisk 
dyrkning, 50 liter. 
kr. 69,95kr. 69,95

Dyrk dine afgrøder selv. 
Stort udvalg af udplantningsplanter.
F.eks. tomatplanter fra kr. 29,95

Stort udvalg af frøblandinger med bi - og insektvenlige 
blomster. Oplev et blomsterhav lige fra marts til oktober 
med nektarrige blomster der tiltrækker humlebier, sommer-
fugle og alverdens insekter. Du kan samtidig få både spise-
lige blomster og krydderurter så bedet bliver 
multifunktionelt.

Champost Så- og Priklejorden
kan bruges til økologisk dyrkning, 
10 liter kr. 39,95

Floradania

Div. krydderurter 
1 stk. 29,95 -  4 stk. 100,00
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Rosa fra den store bagedyst har 
bagt Grønne Danmarks 30 års 
jubilæumskage

Rosa Kildahl blev landskendt, da hun i 2017 del-
tog i DR programmet “Den store bagedyst”, hvor 
hun gik lige i hjertet på danskerne med humor og 
bramfrihed. Rosa har skrevet en bog om sit liv, der 
handler om at bevare sindet åbent og holde fast 
i evnen til at glædes over både store og små ting 
i hverdagen. Det smitter at være positiv og Rosas 
udfordringer i livet har ført hende på nye veje og 
lukket op for nye muligheder. 

Som et af Rosas mottoer lyder, ” Tag ikke livet for 
tungt. Du slipper alligevel ikke levende fra det.”. 
Så bag en masse kager, nyd din have og husk at 
lave de ting, der gør dig glad.

Efterårs Hindbær ‘AUTUMN FIRST’
Danner store, saftige, røde bær som kommer al-
lerede på 1. års skud. Sorten modner lidt tidligere 
end andre efterårssorter, allerede i slutningen af 
august. Planten skæres tilbage i det tidlige forår.

   Jubilæumspris
         Kr. 49 95      Spar kr. 50 00

Begrænset antal

CLEMATIS ‘GIPSY QUEEN’
Bliver 2 - 3 meter høj. Blomstrer fra juni - september. Store 
purpurlilla blomster. Vokser i sol -halvskygge. Fuldt hårdfør            
kr. 79,95 spar kr. 20,00

CLEMATIS ‘ROUGE CARDINAL
’Bliver 2-3 meter høj. Blomstrer fra maj - juni samt fra august - 
september. Store mørkerøde blomster. Vokser i sol - halvskyg-
ge. Fuldt hårdfør    kr. 79,95 spar kr. 20,00

CLEMATIS ‘PRINCESS DIANA’
Bliver 2-3 meter høj. Blomstrer fra 
juni - september. 6 cm klokke-
formede  mørkrosa blomster. 
Vokser i sol - halvskygge.  

CLEMATIS ‘PINK FANTASY’
Bliver 2-2,5  meter høj. Blomstrer 
fra juni - september. Store sartrosa 
blomster. Vokser i sol - halvskygge.        
kr.119,95 spar kr. 20,00

Danner store, saftige, røde bær som kommer al-
lerede på 1. års skud. Sorten modner lidt tidligere 

Begrænset antal

CLEMATIS ‘PINK FANTASY

Tiltrækker bier!

   Jubilæumspris

         Kr. 49 95

      Spar kr. 50 00

Begrænset antal
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Fra jord til bord,
så ved du hvad 
du putter i mund-
en. Der er mange 
grunde til at dyrke 
sine egne afgrøder. 
Det er bæredygtigt, 
du får biodiversitet 

i haven, jo fl ere forskellige planter du 
planter. Bærbuske, f. eks, giver masser af 
pollen og nektar til insekterne. Alle i Grønne 
Danmark tænker derfor meget på kun at 
benytte biologisk bekæmpelse, som er 
uskadeligt for miljøet og insekterne.
Vi forhandler jord, gødning og insektmidler, 
der kan bruges til økologisk dyrkning og 
som skåner miljøet.

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 mod-
standsdygtige. Miljøvenligt og godkendt 
til økologisk dyrkning.  Koncentrat. 
500 ml kr. 249,95

      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 jordstruk-
tur og gødning på en gang.
Ikke velegnet til surbundsplanter. 50 liter kr. 89,95

Biplante!Biplante!Biplante!

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 au-
gust-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,-

er en specialudviklet bladgødning til alle typer 
spiselige afgrøder. Ved at sprøjte produktet 
direkte på bladene én gang om ugen sikres 

  når du nyplanter og opnå en forbedret jordstruk-
tur og gødning på en gang.
Ikke velegnet til surbundsplanter. 50 liter kr. 89,95

havgus og saltsprøjt og kræver ingen læ.

      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 jordendet, at grøntsagerne holdes sunde og mod-

gust-september. Havtorn trives i meget sol. Vokser i alle jordtyper, 
også i meget let og sandet jord. Den er fuldstændig hårdfør, tåler 

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 mod-

      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 jordstruk-
tur og gødning på en gang.
Ikke velegnet til surbundsplanter. 50 liter kr. 89,95

Figen FICUS CARICA ‘BORNHOLM
Smuk og dekorativ 
selvbestøvende plante med stort 
udbytte af lækre fi gner.
Kr. 199,95,- spar kr. 50,-

        Rabarber
         Kr. 99 95      Spar kr. 20 00

  Vælg mellem

Rabarber ‘FULTON’S 
STRAWBERRY SURPRISE’
Særligt velsmagende, 
kraftigvoksende rabar-
ber, der bliver omkring 
60 cm høj med lange 
fl otte røde stængler, 
som kan høstes fra 
april – juni. Trives bedst 
på en solrig plads i en 
næringsrig muld.

Rabarber ‘TIMBERLEY 
EARLY’, vinrabarber
Dejlige røde stængler 
der kan høstes fra april 
og indtil august. Veleg-
net til saftkogning og 
til kager. En af de tid-
ligste sorter. Har et 
meget lavt syreindhold. 
Trives bedst på en solrig 
plads i en næringsrig 
muld.

- Ole og Svend Chr. Rasmussen,
Dybvad Planteskole

Tilbud

        
  Pr stk. 

        
 Kr. 19995

  Spar. kr. 5000
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        Rabarber
         Kr. 99 95      Spar kr. 20 00

  Vælg mellem

BivenligBivenligBivenlig BivenligBivenligBivenlig

Jordbær
Jordbær smager fantastisk og udvalget af sorter er stort. 
Vælg mellem tidlige og sene sorter.
Bakke med 6 stk. kr. 99,95

Blåbær ’Goldtraube’ og ’Blue Crop’
Amerikansk blåbær får store, lækre, blåduggede og smag-
fulde 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.
1 stk. kr. 169,95 - 2 stk. kr. 300,- spar kr. 40,-

Søde bær

BivenligBivenligBivenlig BivenligBivenligBivenlig

Solbær RIBES NIG. ‘TITANIA’
Sund meget frugtbar busk med store bær. Bærrene
sidder på lange klaser, er store, søde og meget vitamin-
rige. Modner sidste halvdel af juli, særdeles velegnet til 
saft og frysning.
Kr. 119,95,- spar kr. 30,-

Smukke
høstfarver!

Ribs ‘ROSETTA’  
Mellemstor busk med opret, let åben vækst. Stort 
udbytte af store, syrligsøde røde 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. 119,95,- spar kr. 30,-

- Ole og Svend Chr. Rasmussen,
Dybvad Planteskole
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Trekantblomst, 
Tradescantia 
‘Leonora’ 
Bliver 50 cm høj. 
Blomstrer fra juni- 
juli. Trives i sol og 
halvskygge. God til 
buketter. 

Aster ’Marie Ballard’ 
Bliver 80 cm høj. Blomstrer fra 
september- oktober med blå, 
fyldte blomster. Trives i sol. God 
til buketter. 

Akeleje ‘Winky Dbl. blue White’ 
Bliver 35 cm høj. Blomstrer fra 
maj – juli med blå/hvide, fyldte 
blomster. Trives i sol og 
halvskygge. God til buketter. 

Stjerneklokke, Campanula ‘Stella’ 
Bliver 15 cm høj og er velegnet som bunddække. 
Blomstrer fra juni- august. Trives i sol og halvskygge. 

Russisk Mandstro ‘Blue Hobbit’
Bliver 30 cm høj. Blomstrer med stålblå blomster fra juni- 
september. Trives i fuld sol og er tørketålende. God til 
buketter og tørring.

Staude-salvie 
‘Ostfriesland’ 
Bliver 40 cm høj. Blom-
strer fra juni- august. 
Trives i fuld sol. God 
til buketter. Tiltrækker 
insekter. Duftende 
blomster.

Blåkant, Nepeta ‘Six Hills Giant’ 
Bliver 50 cm høj og velegnet til bund-
dække. Blomstrer fra juni- august. Trives 
i fuld sol. God til buketter. Tiltrækker 
insekter. Duftende blomster.

Staudebed med20 stk          Kr. 69900  Spar kr. 10000

Aster ’Marie Ballard’ 

Akeleje ‘Winky Dbl. blue White’ 

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!



7Måneskinsbedet 

Drejeblomst ‘Summersnow’
Bliver 60 cm høj. Blomstrer fra august - oktober. 
Trives i fuld sol. God til buketter. Tiltrækker insekter. 

Kæmpemargerit 
‘Bröllopsgávan’
Bliver 100 cm høj. 
Blomstrer fra juli- 
oktober. Trives i fuld 
sol. God til buketter. 
Tiltrækker insekter. 

Campanula 
glomerata ‘Alba’
Bliver 30 cm høj. 
Blomstrer fra juni- 
august. Trives i sol 
og halvskygge. 
God til buketter. 

Skabiose ‘Perfecta Alba’ 
Bliver 50 cm høj. Blomstrer fra juli- oktober. Trives i 
fuld sol. God til buketter. Tiltrækker insekter. 

Sommeranemone, 
Anemone sylvestris
Bliver 40 cm høj og er velegnet som 
bunddække. Blomstrer fra maj- juni. 
Trives i sol og halvskygge. 

Perlekurv, Anaphalis triplinervis
Bliver 30 cm høj og er velegnet som 
bunddække. Blomstrer fra juli- septem-
ber og har smukt gråt løv. Trives i fuld 
sol og er tørketålende. God til buketter. 
Tiltrækker insekter. 

Staude-salvie ‘Schneehügel’
Bliver 40 cm høj. Blomstrer fra juni- 
august. Trives i fuld sol. God til buket-
ter. Tiltrækker insekter. Duftende 
blomster.

Frit valg på begge sider pr. stk. kr. 39,95
Næsten alle disse stauder tiltrækker insekter!
Synes du det er svært at sammensætte stauder i en smuk harmoni, så
hjælper vi dig på vej. På alle Grønne Danmarks planteskoler kan du 
hente en plantegning på et færdigt staudebed, hvor du selv bestem-
mer størrelsen på bedet. På vores plantegning er der disse 7 forskellige 
stauder og med 20 stk. vil bedet blive ca. 2,5 m2. Vil du udvide bedet, 
er det bare at plante fl ere stauder sammen, så grupperne bliver større. 
Vælg måneskinsbedet der passer ind alle steder og vil lyse op om af-
tenen, når du nyder havens ro. Eller det blå 
bed, der med tone i tone farveskalaen giver 
et roligt og smukt udtryk. Stauderne udmærker 
sig alle med skønne egenskaber og med disse 
stauder i en skøn forening opnår du: 
insektvenlige stauder, stauder du kan skære af 
til vasen, bunddække i bedet og blomstring fra 
maj til oktober. 

Frit valg på begge sider pr. stk. kr. 39,95

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

- Frode Hemmingsen, Guldbjerg Planteskole



8 Smukke stauder

Roser og stauder i en skøn forening er 
uundværlige i haven og de tiltrækker 
insekter. Disse stauder klæder rosenbe-
det særdeles godt og med stauder 
imellem roserne, kan bunden lukke sig 
i bedet, så du undgår ukrudt. Disse udvalgte, hårdføre 
roser er for enhver smag og til et hvert formål. Nogle roser 
bliver store, andre kan bruges som bunddække eller lav 
hæk samt til krukken på terrassen.
Alle roserne er duftende og remonterende, hvilket vil sige, 
at de blomstrer lige fra sidst i juni og helt frem til frosten 
sætter ind i efteråret. Intet andet blomstrer så længe. 
Husk at plante i en rosenjord på et solrigt sted og gød 
planterne med en organisk rosengødning.

Ole Rasmussen,
St. Lyngby Planteskole:

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

specialudviklet mikronæringsgødning til 
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

 planter og blomster i stærke
Osmo 
Rosenjord 
40 liter 
kr. 89,95

Lammeøre Stachys byzantina ‘Silver Carpet’ 
Bliver 15 cm høj og er velegnet som bunddæk-
ke. Har smukt gråt løv som er stedsegrønt. Trives 
i fuld sol 

Rose GHISLAINE DE FELIGONDE
Buskrose som bliver 120-150 
cm høj.  Blomstrer meget rigt 
gennem hele sæsonen med 
små, fyldte abrikosfarvede til 
kobberfarvede blomster, som 
senere bliver næsten hvide. 
Har en meget stærk og be-
hagelig duft. God til buketter.

Rose STOCKHOLM
Buket / Slotsrose som bliver 60-80 cm. høj. Blomstrer 
fra juni til sent på efteråret, med kraftigt duftende, 
store, tætfyldte gule blomster. Kan plantes i krukker 
og er god til buketter.

Rose TOMMELISE: 
Buket - bunddækkerose 
som bliver 40-60 cm. 
høj. Blomstrer utrolig rigt 
hele sommeren med 
små mørkrosa, enkelte 
blomster med let duft. 
Kan plantes i krukker og 
er god til lav hæk.

Pr. stk. 
Kr. 14995

    Pr. stk.     Kr. 139952 stk. 25000

    Pr. stk.     Kr. 129953 stk. 35000

Pr. stk. 
Kr. 4495

3 stk. 12000
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Osmo 
Rosenjord 
40 liter 
kr. 89,95

Storkenæb GERANIUM ‘BIOKOVO’
Bliver 20 cm høj og er velegnet som bunddæk-
ke. Blomstrer fra juni-juli med rosarøde blomster.
Har fi nt løv som er stedsegrønt. Trives i sol – og 
halvskygge. Tiltrækker insekter.

Lavendel ‘Hicote Blue’
Bliver 30 cm høj. Blomstrer med blå, duftende blom-
ster i  juli - august. Har små blågrå, aromatiske 
blade, som er stedsegrønne. Trives i sol. Velegnet til 
krukker og er god til buketter. 

Rose CAPRICIA RENAISSANCE
Buskrose som bliver 100-150 cm. høj. Blom-
strer fra slut juni til sent hen på efteråret, 
med kraftigt duftende, meget store, tæt-
fyldte, mørkrøde blomster. God til buketter.

Rose CHIPPENDALE
Storblomstret som bliver 80 - 100 cm høj. Blomstrer fra juni til 
sent hen på efteråret, med kraftigt duftende, store, tætfyld-
te, mørkorange blomster. Kan plantes i krukker og er god til 
buketter.

Rose ‘SHE LOVES YOU’ 
Buketrose som bliver 50-80 
cm høj. Blomstrer hele som-
meren med rosafarvede, 
antikformede og svagtduf-
tende blomster.

Bliver 20 cm høj og er velegnet som bunddæk-
ke. Blomstrer fra juni-juli med rosarøde blomster.
Har fi nt løv som er stedsegrønt. Trives i sol – og 

Tiltrækker insekter!

    Pr. stk.     Kr. 129953 stk. 35000

    Pr. stk.     Kr. 139952 stk. 25000

    Pr. stk.     Kr. 139952 stk. 25000

Pr. stk. 
Kr. 13995

2 stk. 25000

Pr. stk. 
Kr. 4495

3 stk. 12000

TilbudPr. stk. Kr. 2495
5 stk. kr. 10000
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Enhver haveejer ved, at det er vigtigt at planlægge havens bede, så 
der er blomster fra tidligt forår, til langt ind i efteråret. Det er dog ikke kun 
blomstringen, men også bladfarverne, som kan give en 
skøn variation og den biodiversitet, der er så vigtig for 
havens insekter. Med disse skønne buske er der blom-
string fra tidligt forår til sent efterår og pollen og nektar 
til bierne, sommerfuglene og alle de andre insekter.

- Ib Johansen, Broby Planteskole

Blærespiræa er en meget robust og nøjsom plante, som fås i fl ere attraktive farver, der kan sætte 
kulør på havens bede. Her er der et par eksempler. Frit valg kr. 149,95 spar kr. 30,-

Broget Japansk Pil SALIX ‘HAKURO NISHIKI’
Smukt lille træ med stammehøjde på 60 cm. Får 
lyserøde bladspidser. Placering i sol på beskyttet 
plads. Må ikke tørre ud. Også velegnet til krukke.
Kr. 199,95 spar kr. 100,-

 Stjernetop DEUTZIA 
‘STRAWBERRY FIELDS’
Bliver 1 - 2 m høj 
og ca. 1 m bred. 
Blomstrer fra juni - juli 
måned med små, 
rosarøde blomster. 
Trives bedst i sol eller 
halvskygge. 
Kr. 149,95 spar kr. 30,-

Uægte Jasmin PHILADEL-
PHUS ‘MONT BLANC’
Bliver ca. 1,5 m høj og 
bred med let over-
hængende grene. 
Blomstrer i juni-juli med 
hvide, enkelte og kraftigt 
duftende blomster. Trives 
bedst i sol eller halvskyg-
ge. Tiltrækker bier. 
Kr. 149,95 spar kr. 20,-

Enhver haveejer ved, at det er vigtigt at planlægge havens bede, så 

Duft Jasmin

Blærespiræa PHYSOCARPUS ‘TINY WINE’
Dværgsort, der bliver 1-1,2 m høj. Løvet er mørk 
purpurfarvet. Rigt blomstrende med rosa blom-
sterknopper, som i udspring er rent hvide. Blom-
string fra juni - juli. Tåler beskæring. Placeres i sol 
eller halvskygge. Kan også stå i krukke.

Blærespiræa PHYSOCARPUS ‘NUGGET’
1,2-1,5 m høj kompakt prydbusk med smukke lysende gule blade i 
udspring, som senere bliver mere limegrønne. Får hvide blomster fra 
juni - juli. Tåler beskæring. Placeres i sol eller halvskygge. Plantes i 
alm. havejord. 

Blærespiræa PHYSOCARPUS ‘DIABOLO’
Frodig løvfældende, opret, prydbusk, der bliver 
ca. 2 m høj. Får store mørke, purpurfarvede blade. 
Svagt rosa blomster fra juni - juli efterfulgt af fl otte, 
skinnende røde frøstande. Tåler beskæring. Place-
res i sol eller halvskygge. Blærespirea PHYSOCARPUS ‘DIABLO’
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Tusindtop SORBARIA 
Lille opret busk med tæt vækst og et utrolig smukt løv. De 
friskgrønne blade har en dekorativ gylden nyvækst.
Får store, hvide blomstertoppe i juli-august. Trives bedst i sol 
eller halvskygge. Kr. 159,95 spar kr. 20,-

Sommerfuglebusk BUDDLEJA ‘FLOWER POWER’ 
Flerfarvede blomsterstande. Blomsterne er rosa-violette i 
udspring for senere at blive bronze til orange. 
Fantastisk duft og sommerfuglene er vilde med den. 
Mellemstor busk med en let, opret vækst. Trives bedst på en 
solrig og lun vokseplads.
Tilbud 99,95 Spar kr. 50,- Begrænset antal

Duftende

Tiltrækker sommerfugle!

Smukke
løvfarver

Nyhed Vundet guldmedalje

Tiltrækker sommerfugle!

HORTENSIA HYDRANGEA ‘SWITCH’
Denne fantastiske nyhed hortensia 
’Switch’ blomstrer hele sommeren. 
Den starter i juni med hvide blomster, 
der langsomt skifter farve og bliver 
mere og mere rosarøde. Blomstrer helt 
til oktober måned. Planten er kom-
pakt i væksten og bliver 60-90 cm høj. 
Er også velegnet til krukke. Kr. 299,95,-

HORTENSIA HYDRANGEA ‘SWITCH’

MAGNOLIA ‘GENIE’  
’Genie’ har vundet guldmedalje, som én af de allerbedste 
magnolier, da den er fornyende på mange måder. Væk-
stformen er meget kompakt og tæt og vokser mere som 
busk end træ. Blomstringen er i foråret fra april – juni, men 
den blomstrer sporadisk gennem sommeren. Blomsterne 
er store, skålformede, i en varm mørkrosa farve.  Rammes 
forårets blomst af frost, vil planten kunne blomstre senere. 
Den bliver 2-3 m høj og bred. Vokser i sol eller halvskygge. 
Fuldt hårdfør. Kan både vokse i almindelig jord og i sphag-
numblandet jord.  Kr. 549,-
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Specialitet

Osmo Myco Plante AKTIVATOR 
Booster rodnet Kan anvendes til alle 
slags buske, træer, roser, stauder, slyng-
planter og hæk. Kort sagt et vidunder-
middel for planternes rodnet. Produktet 
er miljøvenligt og bæredygtigt. Godkendt til
                    økologisk produktion. 
                                              700 gram kr. 159,95
                    økologisk produktion. 
                                              
                    økologisk produktion. 

Hornum Organisk Hæk- og Sted-
  segrøngødning NPK 6-2-5. Særde-
    les velegnet til hække, træer,
      buske og stedsegrønne planter, 
                  buksbom ol.  5 l. Kr 119,95

Træer og buske er uundværlige i haven. Med deres 
forskellige egenskaber opnår man bl.a. de smukkeste 
blomster, dufte og farverigt efterårsløv. Laurbær ’Geno-
lia’ er stedsegrøn, hvilket bl.a. giver havens fugle ly om 
vinteren. 
Havens store træer giver skygge. Til den mindre have kan 
et podet træ, der ikke vokser i stammehøjden,

være en god løsning. Plant altid i god jord og gød og vand i rette mængder. 
Osmo Myco Plante Aktivator booster rodnettet, når du nyplanter. Kan bruges 
til alle slags planter. Gød med en organisk gødning der er skånsom for milljøet 
og styrkende for planternes rodnet.

Tempeltræ GINKGO 
BILOBA 
Op til 10 - 15 m højt 
letløvet træ med lys 
bark, der er karakter-
istisk furet. Dekorative 
vifteformede blade 
som ligner sammen-
satte nåle. Får meget 
fl ot gult efterårsløv. 
Et fuldt hårdført træ 
som trives i sol eller 
halvskygge og vokser 
i alle typer jord.
Kr. 249,95 Spar kr. 50,-

RØD HESTEKASTANIE  Aesculus  carnea ’Briotii’
Træ med bred, smuk krone. Bliver ca. 8-10 m høj. 
Får blodrøde blomster i oprette, store klaser i 
maj-juni. I september måned udvikler det frugter 
som minder om kastanier, men er mindre og ikke 
så piggende. Trives i sol eller halvskygge i alm. 
havejord. Tiltrækker bier.
Ca. 170 cm høj Kr. 799,-  

Kirsebærlaurbær ‘Genolia’ Prunus lauro-
cerasus 
‘Genolia’ er en nyere meget hårdfør 
og sund sort af kirsebærlaurbær. Den 
er velegnet som hæk pga. den oprette 
smalle vækst og er perfekt til steder, 
hvor der er lidt plads. Kan i fuldt udvok-
set tilstand blive 3 meter høj og omkring 
0,8-1 m bred, men kan klippes. Er også 
velegnet til krukker og som enkeltstående 
plante i havens bede. Er stedsegrøn og 
får hvide blomster. 

Højde 40-60 cm Kr. 159,95  
3 stk. 400,- spar kr. 80,- 

Krukke 25 cm høj og 34 cm i 
diameter kr. 149,- 
spar kr. 50,-

Smukke træer

Hornum Komuld, inde-
holder 50% komposteret 
kogødning, hvilket gør 
den yderst velegnet som 
jordforbedring
50 l. Kr. 89,95 

Naturgødning 15 kg - Hornum
Naturgødning er en organisk 
og kraftfuld gødning, der er 
velegnet til alle plantevækster 
i haven.

- Jacob Stubben, Nybo Planteskole og havecenter

Storslåede blomster

Maladan
Til bekæmpelse af insekter 
i prydplanter, grøntsager, 
frugt og bær i haven og i 
væksthuset. 
1 l. klar til brug Kr. 159,95

og styrkende for planternes rodnet.

Kirsebærlaurbær ‘Genolia’ Prunus lauro-

Krukke 25 cm høj og 34 cm i 
diameter kr. 149,- 

Naturgødning 15 kg - HornumNaturgødning 15 kg - Hornum
Naturgødning er en organisk 
og kraftfuld gødning, der er 
velegnet til alle plantevækster 
i haven.
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Osmo Myco Plante AKTIVATOR 
Booster rodnet Kan anvendes til alle 
slags buske, træer, roser, stauder, slyng-
planter og hæk. Kort sagt et vidunder-
middel for planternes rodnet. Produktet 
er miljøvenligt og bæredygtigt. Godkendt til
                    økologisk produktion. 
                                              700 gram kr. 159,95

Duftende blomster

Smukke høstfarver

Hjertetræ CERCIDIPHYLLUM 
JAPONICUM
Spinkelt, ofte fl erstammet 
træ med uanselige blom-
ster, der dufter i maj. Har 
hjerteformede blade, rød-
brune i udspring, gule og 
røde høstfarver. Placeres 
i sol og veldrænet, fug-
tighedsbevarende muld.
Kr. 199,95

Prydkirsebær Prunus ’Accolade’
Lysende rosa, halvfyldte blomster i maj. Smukke orange høstfarv-
er. Kendt fra Bispebjerg Kirkegård i Kbh. Trives i sol. Mindre træ 
som er podet Kr. 599,-

Syren  ´LUDWIG SPÄTH’ 
Bliver 4 - 6 meter høj og 2 - 3 meter bred. Blomstrer 
fra maj – juni med store purpurlilla blomster. Vokser i 
sol eller halvskygge. Bivenlig

SYRINGA VULGARIS ‘MME LEMOINE’
Bliver 4 - 6 meter høj og 2 - 3 meter bred. Blomstrer 
fra maj – juni med store hvide blomster. Vokser i sol 
eller halvskygge. Bivenlig

Frit valg

Kr. 24995
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Hornum Gartnerens
Grovgode Sphagnum
300 liter, 
velegnet til
surbunds-
planter. 

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

stærke, sunde og
rigt blomstrende
surbundsplanter.

5 kg Kr. 169,95

Primula capitata ssp. mooreana 
Bliver 40 cm høj. Blomstrer fra juli-september med 
mørkeblå blomster. Trives i halvskygge. 

Astilbe arendsii ‘Irrlicht’ 
Bliver 50 cm høj. Blomstrer fra juni- juli med hvide 
blomster. Trives i sol og halvskygge. God til buketter. 

Surbundsbedet er et af de mest betagende syn 
i foråret, når azalea og rhododendronbuskene
blomstrer med en næsten overvældende pragt
af store, smukke blomster. Planternes blanke, 
stedsegrønne blade fremhæver blomsterne.
Planter du stauder i surbundsbedet, kan du
forlænge blomstringsperioden i bedet. Der er
nemlig fl ere skønne stauder, der også kan vokse i 

spagnum og som sætter kulør på bedet året igennem. Det giver vari-
ation i bedet og det er nemt at holde, da stauderne lukker bunden 
mellem rhododendronerne. Plant altid i en god, grov rhododendron-
spagnum og gød med surbundsgødning, da det vil optimere vækst 
og blomstring.

Sølvelefantgræs, Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ 
Bliver 170 cm høj og 200 cm med aks. Får fl otte hvide aks 
fra august-oktober. Trives i sol. God til buketter eller som 
tørret blomst. Er god for insekterne at overvintre i.
Kr. 139,95 

Tiltrækker bier!

    Pr. stk.     Kr. 9995  

Pr. stk. 
Kr. 4995

3 stk. 13000

    Pr. stk.     Kr. 59953 stk. 15000

John Clausen, Blomstergården:

Japansk Azalie ’Rosebud’ 
Bliver ca. 100 cm høj og 
blomstrer fra start juni 
med de smukkeste rosel-
ignende, lyserøde blom-
ster. Har friskgrønt løv. Er 
også velegnet til krukker. 
Trives både i fuld sol og 
halvskygge. 
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Rhododendron ’Graffi to’
Bliver 150 cm høj. Blomstrer fra start juni med sart rosa 
blomster med brombærfarvede aftegninger. Trives i sol og 
halvskygge. Stedsegrøn med glansfuldt, mørkegrønt løv. 
Plantes i spagnum og gødes med rhododendrongødning.

Astilbe glaberrima ‘Sprite’ 
Bliver 35 cm høj. God som bunddække. Blomstrer fra juli- au-
gust med lysrosa blomster. Trives i sol og halvskygge. God til 
buketter. 

Kugleprimula denticulata ‘Alba’ 
Bliver 30 cm høj. Blomstrer fra april-maj med hvide blomster. 
Trives i halvskygge. 

Rhododendron ’Rasputin’
Bliver 120 cm høj. Blomstrer fra slut maj med mørkviolette 
blomster med sorte aftegninger. Trives i sol og halvskygge. 
Stedsegrøn med mørkegrønt løv. Plantes i spagnum og 
gødes med rhododendrongødning.

med skønne stauder

Tiltrækker bier!

    Pr. stk.     Kr. 49953 stk. 13000

    Pr. stk.     Kr. 24995   Spar 50.-

    Pr. stk.     Kr. 49953 stk. 13000

    Pr. stk.     Kr. 24995   Spar 50.-
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HAVEGLÆDER
32 sider med fagligt
og spændende 
indhold.
Udleveres på 
planteskolen -
så længe lager 
haves.

Gratis haveblad

Velkommen hos os

Champost Vækstler. 
10 liter kr. 49,95

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

Hornum fl ydende gødning
Er med til at sikre planterne en kraftig

og sund vækst. 
Velegnet til blom-
ster og grøntsager.

1 liter kr. 59,95

Med disse frø kan du så et bed med evighedsblomster 
og lave dine egne buketter med tørrede blomster.
Tørrede blomster er en stor trend i boligindretningen og en evighedsbuket 
er bæredygtig og smuk. Når du sår disse skønne blomster, får du et smukt 
bed, som du kan nyde i haven, du kan plukke friske blomster til vasen og lave 
evighedsbuketter, da blomsterne er velegnet til tørring. Det er da bæredygtigt.

Vi har et stort ud-
valg af sommer-
blomster og kruk-
ker. Her er blot et 
lille udvalg. Nogle 
af sommerblom-
sterne er dog først 
i planteskolen fra 
maj.

Hortensia fi ndes i forskellige 
størrelser, farver og prisklasser.

Lille krukke eksl. plante
højde 16 cm 
Ø 25 cm 
kr. 99,95

Mellem krukke eksl. plante
højde 20 cm 
Ø  32 cm 
kr. 249,00

Stor krukke eksl. plante 
højde 25 cm Ø 40 cm 
kr. 399,00

Dr. Ingrid Pelargonie 
kr. 39,95

Lykkekløver 
kr. 39,95
Eksl. krukke

Hortensia 
kr. 169,95
Farve kan variere
Eksl. krukke




