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En vild, tæmmet 
have

Tilbud

Kr. 5000

Begrænset antal   

Magnolia ‘Meganolia’Maria Lundvald, 
www.livsnyderhaven.dk
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Buddleja ‘Black knight’
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Rose ‘MORTEN KORCH’

Nyhed

Specialpris



Slyngplanter er fantastiske 
planter, der kan dyrkes 
på selv den mindste plet i 
haven.
Der er utallige mulighe-
der 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, kan du få 
frodighed og et blomster-
hav op i højden.

Duftende roserKlematis

En vild, men tæmmet have, skal være sanselig, frodig, uhøjtidelig og til-
fældig på en planlagt måde.
Planterne er specielt udvalgte og haven nøje arrangeret, men det skal ikke 
se sådan ud. Der er nemlig forskel på en rodet have og en utæmmet have. 
I en organisk have planter man i grupper med mange forskellige planter, 
der byder på mangfoldighed og frodighed. Bugtende stier, slyngende bede 
og små rum i haven med overraskelser. Det giver mulighed for at bruge 
haven på mange niveauer. I haven kan du nemlig både nyde det, slappe 
af, gøre havearbejde til dit træningslokale og dyrke dine egne grøntsager 
og frugter, så du kan forsyne familien med sunde afgrøder, direkte fra jord til 
bord. 
I dette års havemagasin er vores haveekspert Maria Lundvald, den kendte 
haveentusiast, som i 2019 vandt en adward for Danmarks bedste haveblog. 
I 2018 vandt hun Green Escape konkurrencen på Formland og i 2017 vandt 
hun en  AWARD på CPH Garden for Danmarks bedste haveblog.

Vi har inviteret Maria ind i vores haveunivers for at spørge hende, hvad der 
for hende er hverdagslykke. Se med på side 8, hvor Maria også giver et bud 
på sine top 5 spiselige blomster.
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.
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

En vild, tæmmet have
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Klematis Montana ‘Elizabeth’
Bliver ca. 5-6 m høj. Blomstrer fra april-
maj, med duftende rosa blomster. 
Vokser i sol / halvskygge.

Klematis ‘Hendersonii’
Bliver ca. 80 cm høj. Blomstrer fra juni-sept, 
med klokkefformede blå blomster. 

Tilbud
  Pr stk. kr. 9995

 3 stk. kr. 25000

Spar 5000

Duftende

Klematis ‘Multi Blue’ 
Bliver ca. 3-4 m. Blomstrer fra 
maj-juli, med fyldte, violetblå 
blomster. I september blom-
strer den med enkelte blom-
ster fra nye skud.  

Klematis 
‘John Paul’ 
Bliver ca. 
3 m høj. 
Blomstrer 
fra juli-sept, 
med 
lyserøde 
blomster.
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ROSE ‘MORTEN KORCH’
Bliver 80-100 cm høj. Blomstrer fra juni - november, med store 
kraftigt duftende cremérosa blomster. Får blankt, mørkegrønt løv. 

Osmo Rosenjord 
40 liter kr. 89,95

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 Rosen gødning 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

John Clausen, Blomstergården:

ROSE ‘MINERVA’
Bliver 60 - 80 cm høj. Blomstrer fra juni - oktober, med mellem-
store, kraftigt duftende violette blomster. 

ROSE ‘BLUE MOON’
Bliver 100 cm høj. Blom-
strer fra juni - november, 
med store, kraftigt duft-
ende violette blomster. 

ROSE ‘COMPASSION’
Klatrerose. Bliver 2 - 3 
m høj. Blomstrer fra 
juni - november, med 
store, kraftigt duftende 
lyserøde blomster. 

ROSE ‘LINE RENAUD’
Bliver 90-120 cm høj. Blomstrer fra juni - november, med 
kraftigt duftende dybt crimson røde blomster. 

Pr. stk.
Kr. 12995

Pr. stk.
Kr. 14995

Pr. stk.

Kr. 14995

Pr. stk.
Kr. 12995

Pr. stk.Kr. 129 95

Disse udvalgte roser er alle remonterende, hvilket vil sige at de 
blomstrer lige fra sidst i juni og helt frem til frosten sætter ind i 
efteråret. De er alle kraftigt duftende og gode til buketter. 
Planter man disse hårdføre sorter i en rosenjord på 
et solrigt sted og gøder  planterne med en organisk 
rosengødning, får man et duftende blomsterflor 

hele sommeren og efteråret igennem.
Roser er insektvenlige
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Kæmpemargerit Leucanthemum 
hybrid ‘Banana Creme’ 
Bliver op til 70 cm høj.
Lyse gule blomster i juli - august.
Placeres i fuld sol

Campanula ‘Birch’ 
Bliver 10 - 15 cm høj. Blomstrer fra juni - juli med små, blå blomster. Vokser i 
sol / halvskygge. 

Tilbud
     Pr stk. kr. 3995

  3 stk. kr. 10000

Pr. stk. 
Kr. 7995

Pr. stk. 
Kr. 3995

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Lupin ‘Blue Shades’ 
Bliver 50 cm høj. Blomstrer juni-august 
med blå, duftende blomster. Trives i sol 
- halvskygge. Velegnet til krukker og er 
god til buketter.
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Ole og Svend Chr. Rasmussen,
Dybvad Planteskole

Achillea millefolium ’Lilac Beauty’  
Bliver 70 - 80 cm høj. Blomstrer fra 
juli - september. Vokser i sol. Fuldt 
hårdfør

Heucherella ‘Pink Fizz’
Lav, bred staude 
staude ca. 20 cm høj. 
Iøjnefaldende grønne
blade med røde 
bladnerver med pink 
blomster. Trives under 
alle lysforhold. Blad 
og blomst er gode i 
buketter. Bivenlig.
1 stk. kr. 119,95
2 stk. kr. 200,-

Storkenæb Geranium 
hybrid ‘ROZANNE’ 
Bliver 40 - 60 cm høj 
og bred. Blomstrer fra 
juni og helt til frosten 
sætter ind. Mellem-
store blå blomster. 
Vokser i sol / halv-  
skygge. Kr 69,95 
3 stk. Kr. 200,-

Liatris, Pragtskær  
Bliver 50 - 70 cm 
høj og 20 - 40 cm 
bred. Blomstrer fra 
juni - juli med store 
purpurlilla blom-
ster. Vokser i fuld 
sol. Fuldt hårdfør

Pr. stk. 
Kr. 3995

Tilbud

     P
r stk. kr. 3995

  3 stk. kr. 10000

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

TilbudPr. stk. kr. 2495
5 stk. kr. 10000

Tilbud
Pr. stk. 

kr. 4995

3 stk. kr. 12000

Russisk Salvie ‘Blue Jean Baby’
Tidligtblomstrende staude. Duftende 
blomster og løv. Højde ca. 75 cm. 
Trives i sol i almindelig havejord. Tør-
ketålende. Tiltrækker humlebier. Bør 
klippes tilbage til ca. 20 cm i april. 
Lang blomstringstid. Kr. 139,95

Tiltrækker insekter!Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!

Stauder er ikke særlig krævende planter, men man skal tage 
hensyn til deres naturlige voksested, så de kan udvikle sig     
optimalt. Disse valgte sorter trives i fuld sol og har alle meget 
lang blomstringstid. Fjerner du de visne blomster, kommer nye 
blomster hurtigere til, og der vil være et blomsterflor hele som-
meren igennem. Du kan sagtens plante stauderne i krukker, 
sammen eller hver for sig. Sørg blot for at bruge en god krukke-
jord og vand dem efter behov.              

Alle disse skønne stauder tiltrækker insekter.
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Kærmindesøster Brunnera macrophylla, 
Bliver 30 - 50 cm høj. Blomstrer fra maj - juni med blå 
blomster. Trives i både sol- og skyggebedet

 Tilbud Pr. stk.  kr. 4995
3 stk. kr. 12000

GUL LÆRKESPORE 
‘CORYDALIS LUTEA’ 
Bliver 25 cm høj. Blomstrer 
fra maj - oktober med 
gule blomster. trives i skyg-
gebedet

 Tilbud
 Pr. stk. 

 kr. 5995

3 stk. kr. 15000

Blåaks 
‘SESLERIA HEUFLERIANA’
Bliver 30 - 40 cm høj og 15 - 20 
cm bred. Blomstrer fra april - 
juni, med mellemstore, sorte 
blomsteraks. Trives i både sol- 
og skyggebedet.

Høstanemone 
‘Königin Charlotte’
Bliver 50 - 100 cm høj Blomstrer 
fra august - oktober. Mellem-
store, rosarøde blomster. Trives i 
både sol- og skyggebedet.

Blåaks ‘SESLERIA HEUFLERIANA’

 Tilbud Pr. stk.  kr. 59953 stk. kr. 15000

Høstanemone ‘Königin Charlotte’

 Tilbud Pr. stk.  kr. 59953 stk. kr. 15000

Ikke alle planter egner sig til skygge og det er vigtigt at 
udvælge de sorter, der trives uden sol, når du skal tilplante 
skyggebedet. Disse udvalgte sorter er nemme og hårdføre 
og de kan plantes i fuld skygge, men trives også på en solrig 
plads. 

I det mørke hjørne, hvor solens stråler ikke når ned, er det flot at vælge blom-
ster med hvide farver, der vil lyse op. Kontrastplanter er dog altid smukt, og 
prøv at kombinere den lette blåaksgræs og den smukke rødgyldne Heuchera 
med de lysere blomsterfarver.

Ole Rasmussen,
St. Lyngby Planteskole
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 Tilbud Pr. stk.  kr. 59953 stk. kr. 15000

Plettet Tvetand Lami-
um maculatum‘White 
Nancy’ Bliver ca. 25 cm 
høj. Blomstrer fra maj 
- juni, med små, hvide 
blomster. Trives i både 
sol- og skyggebedet.

Plettet Tvetand Lamium maculatum ‘White Nancy’ 

Tilbud
     Pr stk. kr. 3995

  3 stk. kr. 10000

Japansk Star Carex 
morrowii ‘Ice Dance’
Bliver 20 - 40 cm høj og 
20 - 40 cm bred med 
blomstreraks fra maj 
- juni. Trives i både sol- 
og skyggebedet.
Kr. 59,95

Japansk Star Carex morrowii ‘Ice Dance’

 Tilbud Pr. stk.  kr. 4995
3 stk. kr. 12000

Tilbud

     Kr. 16900

  spar kr. 3000

Storkenæb ‘GERANIUM MAGNIFICUM’
Bliver 40 - 60 cm høj og 20 - 40 cm bred. Blomstrer fra juni - juli. 
Mellemstore, blå blomster. Trives i både sol- og skyggebedet.

Syrenhortensia HYDRANGEA ‘PINKY WINKY’
Opret, stivgrenet, svagt overhængende busk, ca. 1,5 m 
høj og bred. Hvide blomster som senere bliver rosarøde. 
Blomstrer fra juli - november. Trives i både sol- og skyg-
gebedet.

HEUCHERELLA ‘RED ROVER’  1 stk. kr. 119,95 - 2 stk. kr. 200,-
Lav staude. Bladene er smukt fligede i rødlige farver. Blomstrer 
midtsommer i hvide nuancer. Højde ca. 15cm. Vokser i sol til 
skygge. Efterhånden som temperaturen stiger, skifter bladfar-
ven til grønnere nuancer. Bivenlig.

HOSTA SIEBOLDIANA ’GREAT EXPECTATIONS’ 
Bliver 30 - 50 cm høj og bred. Blomstrer fra juni 
- september med mellemstore, hvide blomster. 
Vokser i halvskygge / skygge. 
Kr. 69,95 3 stk. 200,-
Stort udvalg af hosta i forskellige sorter!
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Maria Maiken Lundvald, www.livsnyderhaven.dk

Det er de små simple ting i livet, som kan give smil på læben! Lige 
nu er det mad dyrket i min egen have, som gør, at jeg føler en 
smule lykke – nærmest hver dag.
Jeg må stadigvæk nive mig i armen, når jeg går i haven for at 
tjekke op på de skønne hjemmedyrkede grøntsager – spiselige 
sommerblomster – eller for den sags skyld al frugten. Favnen bliver 
fuld af lækker mad.

Åhhh det er lykke – selv om det er ret simpelt.

Jeg føler mig stærk, når jeg dyrker min egen mad i haven. Det 
var lidt svært til at starte med, men al begyndelse er jo svær. Når 
først man får erfaring med at dyrke sin egen mad, så bliver det ret 
nemt. Sådan var det for mig.

Det er utroligt SÅ glad i låget man kan blive, når man hiver en 
kæmpe rødbede op af jorden eller plukker en håndfuld gule 
tomater. Gule tomater som man vel og mærke selv har lavet, 
processen begyndte allerede i marts måned, da man stod med et 
lille frø i hånden…

Spiselige blomster er et must i min have. Tænk at blomsterne kan 
pryde i haven, kan pynte på kagen, desserten og i salatskålen og 
samtidig smage pragtfuldt.

Så- og Priklejorden er 
tilsat vækstler der holder 
på vandet og gør jorden 
let. Den er fattig på gød-
ning, 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

Her er mine 5 favorit spiselige 
blomster, som du selv kan 
dyrke.

Tekst og foto af 
Maria Maiken Lundvald

Foto Floradania

Artiskok er en flerårig kraftigtvoksende urt med 
blålilla spiselige blomsterknopper. Den er deko-
rativ med sit bregneagtige, gråfiltrede løv, så 
den kan også dyrkes uden for køkkenhaven. 
Kr. 89,95 - 3 stk. Kr. 200,- spar Kr. 70,-

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

Stort udvalg i 

udplantnings-

planter fra

        
     Kr. 2995

Hornviol
Kornblomst

Tallerkensmækker
Forglemmigej
Morgenfrue

Champost Plantesæk/drivhusblanding 
er en blanding af Champost Jord-
forbedring, førsteklasses spagnum 

og Champost Naturgødning.
Plantesækken er velegnet til 

plantning af tomater, agurker, 
peberfrugter o.lign.

50 liter - kr. 69,95

Tiltrækker insekter!



9Fra jord til bordDen spiselige have
Ib Johansen, 
Broby Planteskole:

Pr. stk
Kr. 9995
Spar 30.-

Champost Plantesæk/drivhusblanding 
er en blanding af Champost Jord-
forbedring, førsteklasses spagnum 

og Champost Naturgødning.
Plantesækken er velegnet til 

plantning af tomater, agurker, 
peberfrugter o.lign.

50 liter - kr. 69,95

Champost Jordforbedring
Undgå ukrudt! Gødningseffekt til et helt
 år. Helt naturligt og kan bruges til øko-

logisk 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 surbundsplant-
er. 50 liter kr. 89,95

Nyhed

Det at have en køkkenhave har mange 
gevinster. Arbejdet i køkkenhaven er en 
fremragende måde at koble af på og 
så er det samtidig nyttigt. Du er selvfor-
synende med helt friske grøntsager, frugter og urter, der 
indeholder mange vitaminer, mineraler og anti-
oxidanter.
Langt de fleste afgrøder kan fryses ned, hvis du ikke 
kan nå at bruge det hele. På den måde udnyttes af-
grøderne optimalt. Desuden er køkkenhaven et rigtigt 
hyggeligt sted at tilbringe tid med børn og børnebørn.
Vores jord og gødning er velegnet til økologisk 
dyrkning.

HORNUM Natur NÆRING Godkendt til 
økologisk dyrkning. Velegnet til økologisk 
dyrkede grøntsager, men kan også 
bruges til grønne og blomstrende planter.
1 liter - kr. 69,95

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 fantastisk. 
Vælg mellem tidlige og sene 
sorter. 
Bakke med 6 stk. Kr. 99,95

Asparges ‘Gijnlim’ 
Denne sort  giver et højt 
udbytte, er tidlig og kan 
anvendes både til hvide og til 
grønne asparges. 1 stk. i potte 
kr. 79,95 3 stk. kr. 200,-

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. Miljø- 
venligt og godkendt til 
økologisk dyrkning. 
Koncentrat. 
500 ml kr. 249,95
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Solbær ’ Ben Alder’
Selvbestøvende busk, der får bær i juli. Bærrene er sunde 
pga. et meget højt indhold af vitamin C. Frugtkvaliteten 
er fremragende og busken har en god sygdomsresistens, 
især for bladsygdomme. Den har en sen blomstring så den 
undgår den sene forårsfrost.

Ribs ’Stanza’
Selvbestøvende busk, 
der får bær i august 
med en overflod 
af smukke, blanke, 
højrøde bær. Busken 
er nem og nøjsom 
at dyrke og kan gro 
næsten hvor som helst. 
Ribs bør altid beskæres 
mens der er løv på 
busken. Ellers vil den 
bløde kraftigt. Ribs 
bærer på ældre grene, 
men bør årligt forynges 
ved at et par af de 
ældste grene i midten 
fjernes. Frugterne inde-
holder stoffer, der siges 
at modvirker åreforkalk-
ning.

Hindbær ’AUTUMN BLISS’
Selvbestøvende hindbær med store, mørkerøde bær. Mod-
ner sidst i august og da bærrene modner sent på sommeren 
betyder det, at der ikke kommer orm i bærrene.  Bærer frugt 
på samme års skud, og kan derfor klippes helt ned hvert 
efterår. 

TORNLØS BOYSENBÆR
Nyhed uden torne. Krydsning mellem 
brombær, hindbær og loganbær. 
Bærrene minder om brombær, men 
er større. Trives i sol.

Nyhed

Pr. stkKr. 14995

Pr. stk. 

kr. 7995

3 stk. kr. 20000

Pr. stkKr. 9995

Pr. stk
Kr. 9995

Ribs ‘Stanza’

Blåbær ’Duke’ 
Det er en af de mest plantede sorter i Europa. Den 
modner sidst i juni måned og giver et højt udbytte. Bær-
rene er faste, store, lyseblå og de har en god smag. Den 
sene blomstring er med til at mindske risikoen for frosts-
kader. Den skal plantes i rhododendronsphagnum. For 
bestøvning, plant 2 forskellige sorter blåbær. Får flotte 
høstfarver.

Gojibær, Bukketorn 
Mellemhøj busk med overhængende vækst. Får violette blomster 
i juni-aug. og grågrønne blade. Placering i sol-halvskygge, tåler 
tørke og salt. De røde bær siges at styrke immunforsvaret, forbedre 
kredsløbet, sænke blodtrykket og kolesterolindholdet i blodet og i 
det hele taget give styrke. Gojibær regnes i dag for en superfrugt. 
Kr. 179,95

Pr. stkKr. 199952 stk 30000Spar 10000

Tiltrækker insekter!
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Pr. stkKr. 14995

Pr. stk. 

kr. 7995

3 stk. kr. 20000

Abrikos ‘Nancy’
Orangegul frugt med rød solside. Da blomst og frugt er 
ømtålelige overfor frost, opnår man de bedste resultater i en 
vinterhave eller drivhus. Ellers bør træet dækkes til med plast 
om natten, mens der stadig er risiko for nattefrost. Abrikos 
har høj værdi af immunitetsstyrkende carotener. Bare 6 
frugter om dagen dækker en voksen persons dagsbehov for 
vitamin A. Desuden indeholder abrikoser folinsyre - et meget 
vigtigt stof for celledannelsen. 

Fersken ‘Frost’
Stor, rødorange, gulkødet, sød og velsmagende frugt. Hårdfør 
og sund. Modstandsdygtig over for blæresyge. Velegnet til 
espalier.  

Pr. stk
Kr. 34995

Æble ‘Nanna’
Dejligt stort og saftigt sommeræble. Modner sidst juli/
beg. august. Æblet er rødt med gulligt skær. Middelstort 
træ, der er hårdført mod skurv og meldug. Velegnet til 
den sprøjtefrie have.

Tilbud

Kr. 29995

Spar kr. 5000
Der er ikke noget så skønt, som at 
høste bær og frugt fra egen have. 
De er rige på vitaminer og minera-
ler og smager bare bedre, når de 
spises lige fra træet. Om foråret får disse frugttræer 
de skønneste blomster, som tiltrækker bierne med 
deres nektar og pollen.
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. Planterne vil 
kvittere med et kæmpe udbytte af bær og frugter. 
Man kan sjældent følge med, når de mange frugter 
og bær modner – en del kan fryses ned og senere 
koges til saft og syltetøj eller bruges til lækre desserter 
og kager i vinterens løb.

Esther Rasmussen,
Frederikssund Planteskole
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Jacob Stubben,
Nybo Planteskole og havecenter

Nyhed

Stor Japankvæde CHAENOMELES ‘PINK STORM’ 
1,5 m høj busk med mange store, halvfyldte 
rosa blomster fra april til maj. Flotte, skinnende 
grønne blade på tornfrie grene. Danner ingen 
frugt. Placeres i sol eller halvskygge. Tørke-
tolerant, hårdfør og eftertragtet som skære-
plante. Kr. 199,95

SPIRAEA Double Play ‘ARTIST’ 
Denne Spiraea er en sand farve-
eksplosion! De rødfarvede unge skud 
forvandler sig til smukt mørkegrønt løv. 
I september fuchsiafarvede blomster. 
Naturlig rund vækstform. Højde ca.60 
cm. Placeres i sol eller halvskygge. 
Kr. 169,95

Magnolia ‘Meganolia’ 
Blomstrer i april-maj med kæmpe 30 cm lillarosa 
blomster. Træet bliver 5-6 m høj.
Kr. 549,- Spar Kr. 50,-

Hibiscus ‘Big Hibiskiss’ 
Blomstrer i sensommeren med kæmpe enkelte 18 
cm rosa blomster. Fligede grågrønne blade. Busken 
bliver 2,5 - 3 m høj. Opret, slank vækst. Trives på en 
lun og solrig plads.
Kr. 269,- Spar Kr. 50,-

Nyhed
Blomstrende buske er uundværlige i enhver
have. De er med til at give haven karakter og 
dybde og gør haven spændende året igennem. 

De medvirker til at haven blomstrer hele året. Tænk også på at få 
bladfarverne til at danne kontraster. F.eks. er den smukke blod-
blomme skøn med sine mørkfarvede blade, der danner kontrast 
til de andre grønne bladfarver.

Nyhed

Tiltrækker insekter!

Tiltrækker insekter!
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Sommerfuglebusk BUDDLEJA ‘BLACK KNIGHT’
Stivgrenet, opret busk. Ca. 2 m høj og bred med pur-
pur-mørkeviolette, 25-35 cm lange blomsterstande i juli-sep-
tember. Placering: sol - lun plads i god, veldrænet havejord. 
Velegnet alene og i grupper. Tiltrækker sommerfugle.

Sommerfuglebusk BUDDLEJA ‘SUGAR PLUM’ 
Stivgrenet, opret busk. Ca 1,5 m høj og bred. 15-25 cm lange 
rødviolette blomsterstande i juli-september. Solrig, lun plads i 
god, veldrænet havejord. Velegnet som solitær og i grupper. 
Tiltrækker sommerfugle.

Specialpris

Tilbud
Kr. 5000

Spar kr. 10000

Begrænset antal

Dværg Blodblomme PRUNUS CISTENA 
Svagtvoksende busk, indtil 2 m høj og bred. Løvet 
mørkt dybrødt. Svagt rosa blomster, senere hvide, 
blomstrer i maj. Placering i sol - halvskygge i nærings-
rig, veldrænet jord. Egnet som kontrastplante, alene 
eller i grupper.

Pr. stk
Kr. 19995

SYRINGA ‘JOSIKAEA’, Ungarsk syren
Bliver 2 - 4 meter høj og 1 - 2 meter bred. Blomstrer i juni med 
store, duftende, purpurlilla blomster. Vokser i sol / halvskygge. 
Fuldt hårdfør. Kr. 169,95

Tiltrækker insekter!Tiltrækker insekter!

Tiltrækker sommerfugle!

Tiltrækker sommerfugle!



Natria Ferrex, Sneglegift
Virker hurtigt og effektivt 
mod dræbersnegle 
(effekt efter 1 dag). Det 
virksomme stof
ferrifosfat eksisterer 
naturligt i jorden. 
Ferrifosfat ødelægger 
sneglenes fordøjelse, når 
det spises.
Opløses ikke 
ved fugt.
500 g. 
Kr. 169,95

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 Recovery  
Plænegødning Giv-
er nyt liv til slidte og 
udtørrede plæner. 
Stimulerer græs-
sets rødder til hur-
tig vækst, og giv-
er plænen en smuk 
grøn farve. 
10 kg Kr. 229,95

Hornum Bio-Kalk
forvandler 
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 eta-
blerer og lukker hækken sig. Hækplanter, der er omplantet fra 
producentens side, har et større rodnet og etablerer sig derfor 
hurtigere i jorden. Besøg dit lokale havecenter, se sortimentet 
og få et godt tilbud.
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Maladan
Til bekæmpelse af insekter 
i prydplanter, grøntsager, 
frugt og bær i haven og i 
væksthuset. 
1 l. klar til brug Kr. 159,95

Kvit mod 
myrer
Bekæmper myrer 
effektivt. Kan strøs, eller 
blandes op med 
vand og udvandes. 
1 kg. Kr. 219,95

Bund og kant

Frode Hemmingsen,
Guldbjerg Planteskole

Osmo Vertigazon Plænegødning 
Er en organisk baseret plænegødning tilsat komposterende 
bakterier og med et højt indhold af magnesium. Det giver 
flot, mørkegrønt græs. Er miljøvenlig og skånsom overfor 
græs og miljø.  15 kg. Kr. 299,95

Vi har et stort udvalg af hæk- og bunddækkeplanter
Kig forbi for et godt tilbud Osmo Myco Plante AKTIVATOR Booster rodnet 

Kan anvendes til alle slags buske, træer, 
roser, stauder, slyngplanter og hæk. 
Kort sagt et vidundermiddel for plant-
ernes rodnet.
Indeholder naturlige boostere til din 
have- og plantejord. Medvirker til at 
den naturlige biologi i din jord fortsat er 
optimal, da den øger antallet af gavnlige 
svampe og bakterier i jorden. Når der er 
masser af liv i din jord, hindres mange af 
planternes sygdomme og skadedyr, fordi 
planterne holdes i optimal kondition. Pro-
duktet er en helt unik blanding af organiske næringsstoffer 
og er miljøvenligt og bæredygtigt. Godkendt til økologisk 
produktion.
700 gram kr. 159,95

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

Hornum Komuld, indeholder 50% kom-
posteret kogødning, hvilket gør den 
yderst velegnet som jordforbedring 
 50 l. Kr. 89,95 
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Osmo Surbundsgødning

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

stærke, sunde og
rigt blomstrende
surbundsplanter.

5 kg Kr. 169,95

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

Velegnet til lav hæk

‘BLOOMBUX’ 
Skøn stedsegrøn busk, der kan pryde i ethvert bed. 
Den kan både vokse i almindelig jord, i spagnum-
blandet jord og i surbundsbedet.
Denne dværgrhododendron bliver 80-100 cm høj og bred og 
bladene  ligner en buksbom med kompakt vækst. Har smukke 
rosa blomster, der blomster fra juni – juli. Klippes, ved behov, lige 
efter blomstring. Kan bruges som lav hæk, i et bed og er også sød 
i en krukke.Trives i sol/halvskygge og er fuldt hårdfør

Pr. stk

Kr. 24995

Prydløg Allium 
‘Globemaster’
Bliver 70 - 80 cm 
høj. Blomstrer fra 
juli - august. 20 cm 
Store, mørkviolette 
blomster. Vokser i 
sol. Er hårdfør.
kr. 69,95

Efterårsblomstrende!

RHODODENDRON ‘ORAKEL’ 
Bliver 1 m høj og bred. Blomstrer i 
maj med store, rødlilla blomster. 

RHODODENDRON 
‘MARCEL MÉNARD’ 
Bliver 1-2 m høj og 
bred. Blomstrer fra 
maj - juni Store pur-
purlilla blomster. 

RHODODENDRON ‘HERBSTGRUß’ 
Bliver 1,2 m høj og bred. Blomstrer i maj-juni samt 
sept-oktober med rødganeplettede hvide blomster.

Frit valg
Kr. 24995
Spar 50.-

Rhododendron plantes 
i surbundssphagnum!

Pr. stk
Kr. 13995

Bloombux

Bloombux

Bloombux i krukke

Lang blomstringstid



Forbehold for udsolgte varer. Alle priser er incl. moms. forbehold for tryk- og billedfejl. • Grønne Danmark • www.groennedanmark.dk 

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 
fugtighedsbevarende 
og mindsker risikoen for 
udtørring. 
40 liter kr. 99,95

Hornum flydende gødning
Er med til at sikre planterne en kraftig

og sund vækst. 
Velegnet til 
blomster og 
grøntsager. 
1 liter kr. 59,95

Krukke pallesalg!

Dahliaknolde -
udvalgte sorter.Kr. 1495Spar 10.-


