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Tilbuddene gælder fra fredag den 16. september

Nyhed vilde blåbær fra Nordamerika
Lille træagtig busk med mange sorte
gennemfarvede bær. Sunde og
velsmagende.
2 l. potte

Bjergfyr
EKSTRA STORE ca. 60x60 cm
En velkendt særdeles hårdfør
og nøjsom stedsegrøn � ot fyr.

Tulipan
‘Princess Irene’
Klart orange med en 
mørkere � amme. Smuk 
og tidligt-/middeltidligt 
blomstrende.
Bliver 35 cm høj. 
Tulipan ‘Queen
of Night’
Den mørkeste af alle 
tulipaner. Meget smuk 
med en fantastisk
skinnende sort-vio-
let farve. Har en lang 
blomstringstid. Bliver
ca. 60 cm høj. 

Tulipan ‘Couleur
Cardinal’
Speciel mørkerød farve 
med lang holdbarhed. 
Blomstrer i april.

Hydrangea pan. ”Limelight”
Syrenhortensia med cremefarvede, senere 
limegrønne blomster, i kegleformede 
stande, i juli-september.
Trives i sol/halvskygge.
Bliver 1,5 - 2 m. høje.

Hvidløg
8 forskellige, spændende sorter med forskellig 
smag og styrke.
Hvidløg sættes fra september
til oktober, og høstes i 
juli-august.

Eksotiske valnøddetræer
Podet dvs. træet giver valnødder allerede efter 
2 til 3 år, modsat de frøformerede der først giver 
efter ca. 10 år - men giver et større træ.

STORE PLANTER I BLOMST NU
Høstanemoner
To populære velkendte
nemme stauder der
blomstrer fra august
til oktober.
Bliver op til 1 m høj.

Botaniske Krokus
En rigtig forårsbebuder.
Blomstrer i februar-marts. 

LØG 
Læg blomsterløg nu og 
få et � ot blomster� or til foråret

Pr. stk. kr.

9995

1-2 løg kr.

3495

Frøformeret træ stk. kr.

24995
Podet træ stk. kr.

34995

Pr. stk. kr.

4995

Pr. stk. kr.

12995

10 stk. kr.

1995

Pr. stk. kr.

6995

50 stk. kr.

1995

Pr. sæk kr.

10995

5 stk. kr.

29800
1 stk. kr.

7995

5 sække kr.

45995
FRIT VALG

FRIT VALG

’Honerine
Jobert’ Hvid

’Königin Charlotte’
Rosa

Læg blomsterløg 
nu og få et � ot 
blomster� or til foråret

Holmebo 
Rhododendronjord 
Grov
Sæk med 250 ltr.

Thuja Brabant 
Den mest populære thuja. Velegnet som hæk - 
klippet eller uklippet.
Er hurtig voksende og hårdfør. 80-100 cm. 


