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MEDELHAVET PÅ SVENSKA
De flesta av medelhavets växter trivs alldeles 
utmärkt på våra svenska uteplatser och terasser. 
Placera dem i varma soliga/halvskuggiga lägen. 
Välj rejäla krukor, plantera dem i BoGrönt sommar-
blomsjord eller U-jord. Blanda gärna i långtids-
gödsel. De vill ha jämn tillgång på vatten och 
näring, men tål torka. Övervintras frostfritt.

EUCALYPTUS 
Eucalyptus gunnii
Odlas för de vackra och 
väldoftande bladens 
skull och det dekorativa 
växtsättet.

1) Upprättväxande
  150 cm  699:-
2) Bredväxande
 ’Little Boy Blue’  499:-

3) Rak stam 
Topphöjd  80-90 cm  249:-
Topphöjd  ca 100 cm 299:-

4) Vriden stam 
Topphöjd  50-60 cm  299:-
Topphöjd  70-80 cm  449:-

OLIVTRÄD
i olika storlekar

2

Nyhet!
 Bredväxande
 Eucalyptus

(2)

(1 )

(3)

(4)

119:- 
 Ord.pris 159:-

KANARIEPALM
Phoenix canariensis

VÄDERKVARNSPALM 
Chamaerops excelsa 
50-60 cm  199:-

Håll utkik efter våra symboler = fjärilsväxt = doftande växter

3

150 cm hög

I tre storlekar till SUPERPRISER!

Small 60-70 cm

149:- 
 Ord.pris 199:-

Medium 100-110 cm

249:- 
Ord.pris 329:-

XL 140-160 cm

Klarar kyla ner 
till -10 grader

XL

M
S



MEDELHAVETS BLOMMOR
Älskar sol och värme. Vill stå i rejäla krukor i den 
bästa jorden och få rikligt med näring och vatten.

HIBISCUS ”Tea Plant”
Faraonernas dryck!
En lättskött och snabbväxande växt till 
både uteplats och fönsterkarm. 
Allt sedan forntiden har de torkade blom-
kapslarna använts för att framställa hälso-
bringande dryck.

99:-

Nyhet!KRUKA
”Torino Campana”

Dia 30 cm, finns i olika färger.

 49:-
    Ord.pris 59:-

Snygg kruka i plast!

5

3) OLEANDER Nerium oleander
Buskar i vitt, ljusrosa och mörkrosa.

Buske ca 50 cm   199:-
Stam ca 80 cm   299:-

1) KLOCKMALVA Abutilon 

Röd, ca 80 cm  229:-

2) ELDKRONA Lantana

Orange, ca 80 cm  229:-

BoGrönt
Sommarblomsjord

50 liter 89:-
U-jord

50 liter 89:-

(1 )

(2)

(3)

4

 149:-
    Ord.pris 199:-

AFRIKAS LILJA
Agapanthus

I blått eller vitt.
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149:-
Ord.pris 249:-

TERRACOTTAKRUKA
med ränder

Dia 25 / Höjd 25 cm

249:-
Ord.pris 429:-

Dia 35 / Höjd 36 cm

TERRACOTTAKRUKA
Höjd 44 cm  499:- / Höjd 57 cm  699:-

MEDELHAVET 
 på svenska!

 99:-
  Ord.pris 159:-

SYDDRACENA
Cordyline australis ’Red Star’

7

PASSIONSBLOMMOR 
Passiflora i sorter

På båge 
129:- 
Pyramid 
129:-

JASMINPANDOREA 
Pandorea jasminoides
Pastellrosa klockor i stora klasar.

149:-

BLOMMANDE TORN 
av olika snabbklättrare

 99:-
  Ord.pris 149:-

SVARTÖGA
Thunbergia

VÄXTTORN
i brun metall
Höjd 140 cm   199:-
Höjd 170 cm   399:-
Höjd 200 cm   499:-

DUVBÄR Duranta
Blommar med härligt blå 
blommor i långa klasar 
under hela sommaren.
På båge 219:-

Nyhet!

Nyhet!
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(2)

UNIKA ZONALE 
PELARGONER
Dessa sorter skiljer sig 
från vanliga pelargoner. 
De har väldigt vackra 
blommor och varierande 
växtsätt. Sorterna i denna 
grupp har olika ursprung 
och ålder, men alla har 
ett speciellt prydnads-
värde.

(1 )

69:-
  styck

9

Plantera om i en större 
kruka för att få en 
praktfull planta som då 
heller inte torkar så lätt.

(3)
VIT LERKRUKA  Dia 15,5 cm  29:- 

VITT FAT  Dia 12 cm  19:- 

< PELARGONJORD 
     18 liter 49:-

(4)

(5)

ROSENKNOPPS- 
PELARGONER
- utvecklades i slutet av
1800-talet och har fått
sitt namn från de rosen-
knoppsliknande blommorna.
Sorterna är i regel kraftig-
växande med ett härligt 
frodigt bladverk, de trivs 
bäst utomhus under tak, 
i uterum eller på fönster-
brädan eftersom blomman 
är känslig mot regn.

Årets 
PELARGON

finns självklart hos oss!
Vilken sort är inte avslöjad 
när denna tidning trycks.

Mr Wren

Honeywood 
Susan

Fancy

Stadt Bern
Circus

Prinsessan 
Madeleine

69:-

Giva
PELARGONNÄRING 

750ml

 39:-
    Ord.pris 59:-

 39:-



HÄRLIGA KLEMATIS!
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4) KLEMATIS
’Hedda’ E i blå-blåviolett  / ’Hedvig’ E i rosa
De får båda rikt förgrenade stjälkar med 
många blommor från slutet av juni-aug. 
Blommorna är stora klockformade med 
en angenäm doft. De växer upprätt, 
ej slingrande och vill gärna ha ett stöd. 
De blir drygt 50 cm höga i kruka och drygt 
1 m höga i rabatt. Jorden ska vara djup 
och väldränerad. De klipps ner till botten 
sent på hösten eller tidigt på våren. 
Zon 1-3(4). 199:-/st

1) KLEMATIS ’Balsgårds Linnéa’ 
Vackra klockformade, dubbla, ljust rosa 5-6 
cm stora blommor i maj. Kraftigväxande 
ca 4 m. Riklig blomning med svag doft. 
Zon 1-4. 299:- begränsat antal

5) KLEMATIS ’Kajsa’ E
Växer kompakt hängande eller på små 
växtstöd. Rankorna blir upp till 1 m långa. 
Blommar rikt med dubbla doftande 
violettröda klockformade blommor från 
tidig vår ända fram till hösten. Passar 
utmärkt i amplar, på små växtstöd och 
som marktäckare. Zon 1-4(5). 199:-

SPALJÉ KRONA
66 cm  119:- 
80 cm  199:-

Ny
he

t!

  Här klänger
Hedvig i kronan.

(1 )
(3)

(2)

foto: Kimmo Rumpunen

foto: Bo Andersen, Splendor Plant
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FÖR VÅRA FLYGANDE 
GÄSTER Främst för småfåglar, 
men även fjärilar och andra nyttiga 
insekter, bin och humlor m.fl. är beroende 
av vatten. För deras skull lägger man 
i en liten sten som sticker upp ovan 
vattenytan där de kan sitta och dricka.
 

 99:-
   Ord.pris 149:-

FÅGELBAD
i cement, diameter 25 cm.

< FJÄRIL i metall

Dia 17 cm  29:-

METALLFAT i zink
Dia 32,5 cm  49:-
Dia 39,5 cm  59:-
Dia 44,5 cm  69:-

Till alla krukor, men 
också fina fågelbad.

TRÄDGÅRDSSTICK 
Flagga ”Välkommen”

Rost eller vit  49:-/st

< FÅGELBAD 
men också läcker 
planteringsskål.

Dia 25 cm  199:-
Dia 35 cm  349:-

2) KLEMATIS ’George’ E
Klockformiga fyllda violetta blommor i 
maj och i omgångar hela sommaren. 
Ca 2-3 m hög. Zon 1-5. 229:-

3) KLEMATIS ’Albina Plena’ E
Vita halvfyllda klockformiga blommor i 
maj och i omgångar hela sommaren. 
3-4 m hög. Zon 1-5.  229:- (4)

(5)

Tre klättrare 
    varav en NYHET

Tre NYHETER
i ny form och med ny användning

(4)
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ROSOR till rosenbågar, pergolor m.m.

KORDES ALOHA
Medelstora fyllda orange/
persikofärgade doftande 
blommor återkommande 
under sommaren. 
Ca 3 m hög. Zon 1-4.

179:-

< HONUNGSROS HYBRIDA
Blommar mycket rikt i juli med små halvfyllda gulvita 
doftande blommor i klasar. Talrika nypon på sensommaren.
Kraftigväxande. Ca 5-7 m hög. Zon 1-5. 179:-

  89:-
      Ord.pris 139:-

FLAMMENTANZ
Stora röda blommor under hög-
sommaren, mycket rikblommig.

Kraftigt växtsätt, ca 3-5 m hög. Zon 1-6.

13

1 ) WHITE NIGHTS
Stora välformade gräddvita blom-
mor återkommande under hela 
sommaren. Ca 2 m hög. Zon 1-3(4).
149:-

2) KORDES LAGUNA
Medelstora starkt doftande mörkt 
rosa blommor i klasar, återkom-
mande under hela sommaren. 
Ca 2,5 m hög. Zon 1-4. 
179:-

3) GRAND AWARD
Mörkröda medelstora fyllda blommor 
återkommande under sommaren.
Ca 2,5 m hög. Zon 1-4.
149:-

< VÄGGSPALJÉ 
 i rost
       62 x 170 cm  
 599:-

VÄGGSPALJÉER >
i zink
Varmgalvaniserade, 
4 mm tjocka.

Rak 160 x 42 cm           249:-
Solfjäder 160 x 70 cm 249:-

 179:-
   Ord.pris 249:-

VÄGGSPALJÉ zink
Båge, varmgalvaniserad, 

4 mm. 160 x 42 cm.

ROSOR till väggar 
och trädgårdstorn

(3)(1 )

(2)
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SOLHATTAR I 
LÄCKRA FÄRGER
Pryder trädgården under 
sensommaren. Trivs soligt 
i väldränerad jord.

 29:-
   Ord.pris 49:-

SOLHATT
Echinacea

’Magnus’
Rödviolett, ca 1 m.

’Tomato Soup’ >
Röd, ca 70-80 cm 
119:-

VIT SKOGSASTER Aster divaricatus >
Den vita skogsastern 
är en unik skönhet!
Som ingen annan perenn med 
höjd, blommar den sensommar och 
höst t.o.m. i det svåraste läget -
torr skugga. Med sina moln av små 
strålblommor mot mörkgröna blad, 
på svarta sicksackande stammar, 
fyller den ut den plats den får i 
rabatten, kruka eller woodland, 
i de flesta jordar i hela landet. 
Den är också värdefull som 
snittblomma. 

59:-

1 ) ’Little Magnus’
 Rödviolett, ca 60 cm  119:-
2) purpurea ’Alba’/
 ’White Swan’
 Vit, ca 1 m  59:-
3) ’Sundown’
 Orange, 70-80 cm  119:-
4) ’Pink Double Delight’
 Rosa dubbel, ca 60 cm  119:-

Årets perenn
2015

(2)

(1 )

(3)

(4)

15
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10 SORTERS CHILI
Chilifrukten innehåller capsaicin
som gör att den smakar starkt.
Hettan mäte i enheten scoville.
Paprika ligger på mellan 0 och
100 scovillegrader, jalapeno på 
2500-5000 och rent capsaicin

på 16 miljoner. De största 
mängderna capsaicin återfinns
framförallt i fruktens fröfäste

och mellanväggarna. Det går ofta
enkelt att minska styrkan genom 
att skära bort dessa delar av
frukten. Äter man regelbundet
chilipeppar så ökas succesivt

toleransnivån för dess styrka.
Vi har sorter från milt till starkt.

från 39:-/st

17

LÖK - vår främsta krydda

RAMSLÖK >
Allium ursinum
Gammal klosterart med 
liljekonvaljlika blad och vita, 
stjärnlika flockblommor. 
Bladen används som krydda 
i såser, aromsmör och kvarg, 
som ersättning för vitlök m.m. 
Växer vilt i södra Sverige och 
är idag en exklusiv smak-
sättare i det svenska köket.

59:-

SÄTTLÖK
Varje liten lök växer sig stor under några 
månader. Välj gul, röd eller schalottenlök.

250g 25:-/st

VITLÖK >
Allium sativum
Bästa tiden att sätt vitlök 
är på hösten, men nu finns 
förodlade ”plantor” att 
köpa. Lökarna är färdiga 
att skörda i slutet av sommaren. 
Till smaksättning av de flesta 
maträtter.

39:-

 Enkelt att odla!

< KINESISK GRÄSLÖK 
Allium tuberosum
Ca 40 cm hög med platta gröna 
blad. Både blad, blommor och 
knopp kan användas. 
Fin mild vitlökssmak. 
Till sallader, soppor och kalla såser.

49:-

 19:-
  Ord.pris 29:-

GRÄSLÖK
Allium schoenoprasum

Ca 25 cm hög. De aromatiska stjälkarna 
används till fiskrätter och kalla såser. Även fin 

kantväxt, lila blombollar under sommaren som 
ska klippas bort om man vill skörda gräslöken.
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Basilika odlas bäst i näringsrik jord 
i rejäla krukor på altan/uteplats i 
vindskyddade lägen i silande ljus, 
i uterum, växthus eller i kruka inomhus. 
Den får inte torka ut. Blomknoppar 
plockas bort efterhand. Skörda 
basilikan ovanifrån genom att knipsa 
av ett eller flera bladpar på stjälkarna. 
Basilikan är alltid bäst som färsk. 
Till asiatiska rätter, till fisk, fågel, 
kött, grönsaker, sallader, såser och 
marinader. De olika basilikasorterna 
har sin grundsmak men har en touch 
av t.ex lakrits, lime, citron eller kanel. 

Testa fram din favorit!

BASILIKA

BLÅ BASILIKA >
Ocimum ’Magic Mountain’

på stam  249:-

Exempel på sorter:

- Thaibasilika
- Limebasilika
- Kanelbasilika
- Citronbasilika
- Grekisk basilika
- Röd basilika

Pris från

29:-

19

1) BUSKE 39:-
2) KRYPANDE 39:-
3) STAM 119:-

(2)

(1 )

(3)

 29:-
   Ord.pris 39:-

ROSMARIN
BUSKE

Dekorativ och aromrik!
Finns i olika former, som busk, 
på stam och krypande. 
Kan användas både färsk och 
torkad. De barrlika bladen 
plockar man efter hand. 
Rosmarin passar bra till 
kött, vilt och kyckling samt i 
potatisrätter. Ger en god 
smak i marinader.

ROSMARIN
Blad för torkning tar man strax innan blomning.

Skörda hela kvistar och häng dem upp och ner. När de torkat repar man av bladen och krossar dem
i en mortel.
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RED CHAMPAGNE
Starkväxande. Stjälkarna är mycket 
attraktiva färgade i vinrött. Mild smak. 
Låg oxalsyrahalt. Zon 1-4.
99:-

VICTORIA
Ger en god, relativ tidig och hög, stabil 
skörd av mycket långa gröna stjälkar. 
Smaken är god, oxalhalten medelhög. 
Zon 1-5.
69:- (ord.pris 99:-)

RABARBER
Lättodlat och läckert.
Trivs i sol-halvskugga i djup 
väldränerad näringsrik jord. 
Första året skördar man inga stjälkar.
Blomskott ska alltid klippas bort.
Efter midsommar ska man undvika 
skörda för att plantan ska få kraft att 
utvecklas vidare. Rabarber (liksom 
bl.a. spenat, persilja och te) innehåller 
oxalsyra som personer med njurproblem 
ska vara försiktigt med.

RABARBER
’Victoria’

 69:-
   Ord.pris 99:-
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Förutom rabarberblad behövs snabbcement/betong.

1.  Gör en liten ”kulle” av sand eller jord, ca 30 cm hög, 
 längd och bredd avgörs av rabarberbladets storlek.

2.  Blanda cement/betong enligt anvisning.

3.  Välj ett rabarberblad i den storlek du vill ha.
 Lägg bladet upp och ner över kullen.

4.  Stryk ett par cm tjockt lager cement/betong över bladet, 
 se till att jämna till kanterna.

5.  Lägg en bit plast över så att det torkar långsamt. 
 Duscha några gånger, då blir det extra hållbart. 
 Det tar drygt ett dygn innan det är klart. 

6.  Dra bort bladet försiktigt.

På bilden är det 
även ett funkiablad 
i betong. Tillsammans 
ett litet vattenfall!

Gjut eget fågelbad med 
rabarbermönster!

V INDRUVOR

BLÅ BURGUNDER - Små blådaggiga söta 
druvor i kompakta klasar. Zon 1-2.

DR SCHMIDTMANS SOCKERDRUVA 
Liten vitgrön druva med söt smak. Rikbärande. 
Zon 1-2(3).

SCHUYLER - Blå, välsmakande druvor i
stora klasar. Bäst i växthus. Zon 1-2.

GLENORA - Medelstora mörkröda, nästan 
kärnfria, söta druvor. Mognar i växthus i augusti, 
utomhus i slutet av september. Zon 1-2(3).

HIMROD - Söta, medelstora, gulgröna, 
nästan kärnfria druvor. Mognar i växthus i augusti, 
utomhus mitten av september. Zon 1-2.

NORDICA - Rödvioletta, medelstora, syrliga 
druvor. Kraftigväxande stock. Mognar i växthus
i augusti, utomhus i slutet av september. 
Zon 1-3(4).

Vinrankor för växthus, 
uterum och varma söder-
väggar i zon 1-2

SPULGA - Medelstora, rödvioletta druvor 
med söt smak. Rikbärande. Mognar i slutet 
av september. Zon 1-4(5).

SUKRIBE - Medelstora, kryddiga, gröna 
druvor som passar bra till gelé. Rikbärande. 
Mognar slutet av september. Zon 1-4(5).

ZILGA - Blå medelstora välsmakande 
druvor. Rikbärande. Zon 1-5.

Vinrankor för varma söder- 
väggar upp till zon 4(5)

VINRANKOR
från 

179:-/st



HEMODLAT
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JORDÄRTSKOCKA Helianthus tuberosus
En släkting till solrosen som urpsrungligen kommer från Nordamerika. 
Den är flerårig och har underjordiska utlöpare som i spetsarna utvecklar 
oregelbundet formade smakrika knölar. Den sprider sig lätt och växer 
varje år till 2-3 meters höjd, med gula blommor i topparna. 
Trivs i väldränerad mullrik jord, men även planterad i rejäla krukor. 
Planteras ca 10 cm djupt och med ca 50 cm mellan plantorna. Zon 1-7.

59:-

KRONÄRTSKOCKA
Cynaria scolymus ’Herrgård’
Dekorativ och läcker. Mindre än de man 
köper men har mer internsiv smak. Vill man 
inte äta slår den ut till en mycket dekorativ
 ”tistelblomma”. De trivs i näringsrik 
väldränerad jord i riktigt soliga varma lägen. 
I Skåne övervintrar plantan.

119:-

SPARRIS Asparagus ’Gijnlim’
Trivs i soliga lägen i djup näringsrik genom-
släpplig jord. Tidig sort med god avkastning. 
Tunna till medeltjocka stänglar. Bra för både 
odling av grön och vit sparris.

59:-

Vill man inte 
äta kronärts-
kockan slår 
den ut till 
en dekorativ 
blomma!

TOMATER OCH GURKA
 för växthus och uterum.

Många olika sorter!

De älskar 
rikligt med sol, 
värme, vatten 
och näring.

TOMAT-
PLANTOR
från 29:-

GURKPLANTOR
från 29:-
från BIOBACT 

TOMAT 1,5 liter
Specialgödsel som ger rik skörd 

av goda tomater.

 89:-
   Ord.pris 119:-
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BIOBACT 
2,5 liter

Flytande organisk växtnäring för 
rabatter, grönsaksland och 

balkonglådor/krukor.

 119:-
   Ord.pris 179:-
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HEMODLAT

KRUSBÄR ’Hinnomäki’ röd
Starkväxande och mycket rikbärande 
buske med medelstora, goda röda bär.
Relativt tidig. Motståndskraftig mot 
mjöldagg. Zon 1-6.

129:-

KRUSBÄR ’Tatjana’
Rikligt med stora gulgröna bär med 
kraftig god smak. Lättplockad eftersom 
den är nästan taggfri. Svagväxande, 
ca 60-70 cm hög. Ryskt ursprung. Zon 1-4.

159:-

’Ben Gairn’
Ger stor skörd av mycket stora saftiga bär. 
Ny skotsk sort som är motståndskraftig mot 
sjukdomar. Höjd 100-120 cm. Zon 1-6. 

99:-

SVARTA VINBÄR
Finns i flera olika sorter exempelvis:

Nyhet!

PLOMMON ’Komet’
Extremt tidigt plommon, kan plockas 
från början av augusti. Plommonen är 
söta och skalet varierar från gulorange 
till mörktrött. Utbrett växtsätt. 
Zon 1-4(5). 599:-

25

(1 )

1) HANDSKE ”Country”
En favorit! Den perfekta herr-
handsken för grövre arbeten i 
trädgården. Stl: 9-11.

69:-

2) HANDSKE ”Comfort”
Sitter tajt och möjliggör fin-
motoriska arbeten. Stl: 9-11. 
29:-

3) HANDSKE ”Betty”
Mycket smidig handske för de flesta 
arbeten i trädgården. Stl: 6-8.

99:-

(3)

(2)
foto: Kimmo Rumpunen

VITAMINBOMBER!



HEMODLAT Nya och ovanliga bärsorter!

JÄTTEBLÅBÄR ’Reka’ 
Rikligt med klasar av blå 
”pudriga” bär. Smaken är 

kraftig med drag av 
vilda blåbär. 

Mognar i slutet av juli till 
början av augusti. Busken blir 

1,5-2 m hög. Självfertil. 
Zon 1-3(4).

199:-

HÖSTHALLON ’Polka’
Får röda, runda bär med 
saftig och syrlig smak. 
Mognar i slutet 
av augusti och 
fortsätter att 
ge skörd till 
det fryser. 
Zon 1-3.

99:-

Nyhet!

Nyhet!

26 27

GIVA KOMPOST-
MEDEL
Ett flytande medel som 
sätter fart på nedbrytningen. 

750 ml  69:-

2) BJÖRNBÄR ’Loch Tay’
Taggfritt, tidigmognande björnbär 
med god smak. Kan börja plockas i 
slutet i juli. Viktigt att bären är fullt 
mogna när de plockas så att den 
goda smaken kommer till sin rätt. 
Zon 1-3.

179:-

1) SOMMARHALLON
Ger bär på förra årets skott i 
juli-augusti. De grenar som burit 
frukt klipps ner. Exempel på sorter:

’Mormorshallon’- Starkväxande, 
ger rik skörd av medelstora söta bär. 
Zon 1-5.  99:-
’Preussen’- Starkväxande, ger rik 
skörd av mycket stora runda söta bär. 
Zon 1-5.  99:-

TAYBERRY
Har björnbärets rankande växtsätt.
Bären är stora mörkröda, avlånga

med hallonets arom. Zon 1-3.

 69:-
    Ord.pris 129:-

Korsning mellan 
björnbär och hallon

Ta hand om din
KOMPOST!

Nyhet!
(2)

(1 )
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foto: Lars Torstensson
foto: Lars Torstensson
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HEMODLAT
- läckra bär!

Honeoye
Tidig sort som ger mycket bär.
Passar bra att frysa, då den har
lagom stora bär. Zon 1-6.

25:-
Sonata
En nyare tidig sort med stora och 
goda bär. Riklig skörd. Zon 1-5.

25:-
Korona
Medeltidig sort av jordgubbar 
med klarröda goda bär. 
Populär sort som ger mycket bär. 
Zon 1-6.

25:-

Jordgubbar
i olika sorter

ALLÅKERBÄR
Fantastisk marktäckare i soliga lägen och 
väldränerad mullrik jord. Rosa blommor, 
brunröda hallonlika bär med utsökt arom.
Det krävs 2 sorter för att få bär; 
Anna, Beata, Linda eller Sofia.

79:-/st

PARKSMULTRON ’Askungen’
Stora mjuka vita bär, som blir röda på den solbelysta 
sidan, under hela sommaren. Kraftigväxande, 
revbildande, passar utmärkt som marktäckare 
under träd och större buskar. Zon 1-3(4).

39:-

MÅNADSSMULTRON 
’Rügen’

Röda goda smultron som mognar under 
hela sommaren. Inte revbildande, 

fin som kantväxt. Zon 1-6.

Nyhet!

foto: Åke Truedsson

 15:-
  Ord.pris 25:-

SMULGUBBE
’Rebecca’

Kan plockas under hela sommaren. 
Medelstora röda mjuka aromatiska bär. 

Zon 1-5.
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 19:-
  Ord.pris 25:-

Att lyckas med jordgubbar
Välj alltid certifierade motståndskrafitga sorter.De trivs varmt och soligt. Jorden ska vara lätt och mullrik. Se till att noga rensa  bort rotogräs före plantering. Plantavståd 30-40 cm. Radavstånd ca 80 cm.De planteras lika djupt som de stått i krukan.Vattna rejält efter plantering och ge en rotblöta var vecka om det inte regnar ordentligt. Dock aldrig på kvällen!Täck gärna med fiberduk ett par veckor efter plantering.Rensa och ta bort revor kontinuerligt, var rädd om 

jordgubbarnas ytliga rötter!
Jordgubbar brukar ge störst skörd som två- och treåriga. Första året kan man alltså inte räkna med någon större skörd. Efter fyra fem år är det tid att byta ut plantorna mot nya.Gödsla ca 3 veckor efter plantering på våren med ett organiskt gödsel – bärgödsel.  I aug-sept gödslar man en andra gång (efter skörd men före 

knoppbildning för kommande år.)
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(10)

(11)

(12)
(13)

RENSA
TAKET!

7) MASKROSUPPTAGARE
”SpeedyWeedy”
Arbeta i upprätt ställning, krök inte rygg 
och böj inte på knäna. 199:-

8) STROLLER PLUS KOMBI
Bekämpar ogräset och gödslar samtidigt.
Till 250 kvm. 349:-

9) GRASS GTI
Gödslar effektivt så mossan inte har 
en chans. Till 250 kvm.  229:-

GRÄSMATTAN
Vi har gräsfröblandningar 
för alla olika önskemål.

OR
IG

IN
A
LE

T!
(7)

(8)

(1 )

(9)
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ORGANISKA 
PRODUKTER
bra för vår jord!

1) FRUKT-/BÄRGÖDNING
 1,25 kg  89:-
2) TOMATGÖDNING
 1,25 kg  89:-
3) TRÄDGÅRDSGÖDNING
 1,25 kg  89:-
4) GRÖNSAKSJORD 40 liter 69:-
5) EKO-JORD 50 liter  99:-
6) KRYDDVÄXTNÄRING
 250 ml  49:-
7) PELARGONNÄRING
 250 ml  49:-
8) OGRÄS EFFEKT
 1000 ml Spray  119:-
9) SNIGEL EFFEKT
 1000 g  199:-
10) KOGÖDSEL 15 liter 99:-
11) HÖNSGÖDSEL 15 liter  99:-

Bort med ovälkomna 
gäster på ett miljö-
vänligt sätt.

(11)

(8)

(9)

(10)

(3)

(4)

(1 )

(6) (7)

(5)

(2)

10) TAK GTI - Få rena tak. Tar bort 
mossa, alger och sot. Effekten syns efter 
någon månad. Till ca 75 kvm. 299:-
11) TELESKOPSKAFT  249:-
12) HÄNGRÄNNESKRAPA  49:-
13) TAKSKRAPA  69:-

1) FOGGRÄS/REPARERA/ 
 SKUGGA 70 g påsar  39:-/st
2) NATUR  0,8 kg  119:-
3) ROYAL 1 kg  159:-
4) RAPID 1 kg  169:-
5) REPARERA  1 kg  119:-
6) VILLA SPORT  1 kg  99:--

(2)
(3)

(4)
(5) (6)

ALGOMIN
PROFESSIONAL GREEN

Ett naturligt gräsmattegödsel med 
NutriActiv® för dig som vill ha 

en gräsmatta i toppklass.

499:-
Köp 2st för

Ord.pris 
598:-



Vi är Sveriges Trädgårdsmästare
 Inspiration, tips och råd för både trädgård och krukväxter.


