Sommarträdgård
Trädgårdsinspiration 2019

Fjärilsväxter!
Se sidan 12-13

Årets perenn

2019

Spara

60:-

Välkommen till oss
Här startar trädgården!
Vi är 36 fristående Gardencenter där alla är
unika på sitt sätt. En sak har vi gemensamt och
det är att vi kan trädgård. Vi jobbar gemensamt
för att kunna erbjuda det bästa till våra kunder!
Att odla och sälja växter kräver kunskap och
erfarenhet – Detta finns hos oss. Du får också
de pålitliga råden som hjälper dig att lyckas med
din trädgård, efter dina lokala förutsättningar.
Tradition med förnyelse, vi tar vara på det nya och
värnar om det värdefulla hos det gamla.

Härdighet A−D
Perenner har en annan livscykel än buskar och träd.
De är i huvudsak örtartade och kommer upp på
våren, sätter blad, knoppar, blommor och frön och
vissnar sedan ner till hösten. Det finns ett härdighetssystem för perenna växter som bygger på våra
perennaodlares rekommendationer:
A: Fullständigt härdig i hela landet utan extra
åtgärder. B: Kan odlas i hela landet men utvecklas
bäst i skyddat och väldränerat läge. C: Kan odlas i
stora delar av landet på skyddad och väldränerad
växtplats. D: Kan bara odlas i landets mest gynsamma delar.

Vi vill att du lyckas!
Tips och råd att hämta i våra butiker.

Lavendel

Lavandula ’Hidcote Blue’ Trivs bäst i full sol i
lätt, mullrik, sandblandad, väldränerad jord.
Tål lätt torka. Passar i blandade rabatter,
som kantväxt, låg häck och i kruka.
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Lavendel
’Hidcote Blue’

4 för

100:Ord. styckpris 3990

Rosor + lavendel = sant
Lavendelns blålila blommor passar till alla rosfärger vilket gör dem till en perfekt kombination. Dessutom trivs
både lavendel och rosor bäst i sol och ska klippas vid samma tidpunkt, nämligen när björken börjar få musöron.

199:styck

Buskros ’Louis Bugnet’

Medelstor, fylld/tät. Vit (purpurröd i
knopp). Medelstark doft. Blommar
kontinuerligt. Zon 1-7.

199:-

199:-

styck

Buskros ’Hansaland’

Återkommande och mycket rikt
blommande från mitten av juni till
långt in på hösten. H. 1,2-1,5 m.
Zon 1-4.

styck

Buskros ’Romanze’

Medelstor till stor, halvfylld mörkt
rosa blomma med svag doft.
Blommar kontinuerligt hela sommaren.
H. ca 1,5 m. Zon 1-4.

4990

199:-

styck

styck

Klätterros ’Hybrida’ Liten, dubbel til halvfylld. Ljusgul till vit.

Stark, angenäm doft. Blommar intensivt från slutet av juni-juli och
får sedan dekorativa nyponliknande frukter. Zon 1-5.

Rosgödsel

Nu är det dags att gödsla
rosorna. 1 kg.
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Fjärilar och bin älskar oss
Välj växter som är till glädje och nytta för både människor och trädgårdens nyttiga djur.

Spara

30:-

99:Ord. styckpris 129:-

Solhatt

Echinacea ’Funky White’ Rikblommande och stabil växt.
Blomning: Juli-sept. H: 80 cm. Härdighet: C.

4990
Phlox paniculata ’Twinkle Cerise’ (PBR)
Doftande och rikblommande.
Lättskött. Blomning: juli-aug.
H: 40 cm. Härdighet: B.

4

Echinacea ’SunSeekers Mellow’ Rikblommande och fin
till snitt, Blomning: juli-sept. H: 50 cm. Härdighet: C.

4990

styck

Höstflox

Solhatt

4990

styck

Höstflox

Phlox paniculata ’Twinkle Light Pink’
Doftande och rikblommande. Lättskött. Blomning: juli-aug. H: 60 cm.
Härdighet: B.

styck

Höstflox

Phlox paniculata ’Twinkle White’ (PBR)
Doftande och rikblommande.
Lättskött. Blomning: juli-aug.
H: 40 cm. Härdighet: B.

Spara

30:-

99:Ord. styckpris 129:-

Solhatt Echinacea ’Ruby Glow’
Blomning: juli-sept. H: 70 cm.
Härdighet: C.
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Trädgårdens drottning
Pionen är en självständig individ och du behöver inte fjäska speciellt mycket
för att den ska blomma om igen, år efter år. Det viktigaste är att välja rätt placering
i sol-halvskugga när den planteras för pioner tycker inte om att bli flyttade.

Spara

100:Buskpion
Paeonia suffruticosa

199:Buskpion

Paeonia suffruticosa Finns i olika färger.
6

Ord. pris 299:-

Vi trivs ihop med pioner
De här fem växterna är mycket vackra tillsammans med pioner och trivs i samma miljö.

7990

7990

styck

Höstanemon

Anemone x hybrida ’Honorine Jobert’
Anemon med gamla anor, fin i rabatten.
Blomning: sept-okt. H: 100 cm.
Härdighet: C

7990

styck

Höstanemon

Anemone hybrida ’Königin Charlotte’
Vackert höstblommande. Fin i rabatt.
Blomning: sept-okt. H: 100 cm.
Härdighet: C

styck

Löjtnatshjärta

Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis
’Valentine’ Klarröda blommor på en
hög stjälk. Blomning: maj-juni.
H: 70-100 cm. Härdighet: B

5990

5990

styck

Sockblomma

Epimedium grandiflorum ’Lilafee’ Lämpar sig som marktäckare. Blomning: maj-juni. H: 15 cm. Härdighet: C.

styck

Kaukasisk förgätmigej

Brunnera macrophylla Vårblommande marktäckare med
små blommor. Blomning: maj-juni. H: 40 cm.
Härdighet: C.
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Blomstrande sommarstammar
Skapa en skön sommarkänsla med härliga blommor på stam.

249:-

249:-

styck

Eldkrona

Lantana camara Trivs i soligt läge.
Rikblommande, doftar vid beröring.
Blomning: juni-okt.

249:Anisodontea Trivs ljust med ej full
sol. Rumsmalva är en gammaldags
mormorsväxt med underbara små
rosa blommor.
8

Klockmalva

Abutilon Trivs i soligt läge. Klockformade blommor, rikblommande.
Blomning: Juni-okt.

249:-

styck

Rumsmalva

styck

249:-

styck

Gulltratt

Streptosolen Trivs ljust med ej full
sol. Underbar växt som översållas
med orange-röda blommor.

styck

Nattjasmin

Cestrum purpureum Trivs i sol-halvskugga. Blommar på natten som
namnet antyder. Doftar gott.

Himmelsöga

Solanum rantonnetii Trivs i soligt
läge. Översållas med blommor
hela sommaren.

Spara

50:-

199:Ord. pris 249:-

9

Spara

50:Bägarranka
Dipladenia sanderiana

199:Ord. pris 249:-

Bägarranka Dipladenia sanderiana

Trivs i sol. Slingerväxt med trumpetformade
blommor. Finns i flera färger.
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Förgyll din trädgård
Sommarblommor finns i många färger och former och förgyller terrassen,
balkonger, krukor och delar av trädgården med blommor från tidig vår till sen höst.
Låt kreativiteten flöda fritt och skapa din egen personliga plantering.

6990

3990

styck

Begonia

Begonia ’Betulia’ Trivs ljust men ej i
full sol. Retroväxt som blivit trendig
igen.

styck

Dockkrage

Brachyscome multifida Trivs ljust i lä.
Skir växt som översållas med
blommor.

7990
Cosmos atrosanguineus Trivs i sol-halvskugga. Chokladdoftande blomma på höga stänglar. H: 60 cm.
Blomning: aug-sept.

styck

Boliviabegonia

Begonia boliviensis Trivs i halvskuggaskugga. Rikblommande och är självrensande.

99:-

styck

Chokladskära

7990

styck

Silversalvia

Salvia argentea Trivs i sol. Silverludna blad i stora rosetter.
Blomning: juli-sept. H: 20 cm.
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Sommarblommande fjärilsrestaurang
Värna om våra insekter och plantera blommor som fjärilar och insekter tycker om!

99:-

3990

styck

Sommarflox

99:-

styck

Lejongap

Phlox subulata/drummondii Blomvillig Antirrhinum majus Spännande växt
och tålig perenn. Finns i olika färger. med sina egendomligt formade
Blomning: maj-juni. H: 10 cm.
blommor. Blomning: juli-okt.
H: 60 cm.

styck

Verbena ’Lollipop’

Verbena bonariensis ’Lollipop’
Jämfört med vanlig jätteverbena har
den ett kraftigare, lägre växtsätt.
Blomning: maj-okt. H: ca 60 cm.

Årets perenn

2019

3990

3990

styck

Blomstertobak Nicotiana alata

- olika färger En fantastisk växt som
blommar i månader. Blomning:
juni-sept. Höjd: 80 cm.

12

3990

styck

Lavendel

Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue’
En solälskande perenn som uppskattas av fjärilar. Blomning: juli-aug.
H: 35 cm. Härdighet: C.

styck

Purpurmejram

Origanum laevigatum ’Herrenhausen’
En vacker marktäckare och kantväxt
i rabatten. Platsar också både i kryddträdgården och i krukor.

Spara

20:Salvia
Salvia farinacea

59

90

Lockar till
sig fjärilar!

Ord. pris 7990

Salvia

Salvia farinacea Odlingsvärd växt,
lockar till sig fjärilar.

13

Spara

50:Kantnepeta XL
Nepeta ’Walkers Low’

119:Ord. pris 169:-

14

Trädgårdssmycken för rabatt & kruka
Perenner är växter som kommer tillbaka efter vinterns vila, år efter år och ger oss mycket glädje.
Vanligast är att vi planterar perenner i vår trädgård men här hittar du sorter som även blir väldigt fina i kruka.

149:-

129:-

styck

Nejlikrot XL

Geum ’Scarlet Tempest’ Trivs i fuktigare
men väldränerad jord i sol-skugga.
Blommar: maj-juli. Vackert vinröda
knoppar. H: 60 cm. Härdighet A.

149:-

styck

Stjärnflocka XL

Astrantia ’Star of Billion’® Trivs i näringsrik, fuktig men väldränerad jord i
sol-halvskugga. Blommar: juni-aug.
H: 60 cm. Härdighet B.

149:-

Stjärnflocka XL

Astrantia ’Star of Beauty’® Trivs i näringsrik, fuktig men väldränerad jord
i sol-halvskugga. Blommar: juni-aug.
H: 50 cm. Härdighet B.

129:-

styck

Lavendel XL

styck

styck

Fältvädd XL

Lavandula ang. ’Artic Snow’ Trivs i väldränerat läge, gärna Scabiosa col. ’Pink Mist’ Trivs i de flesta jordar i soligt
i sand- eller grusblandad och kalkrik jord i soligt läge.
läge. Blommar: maj-sept. H: 50 cm. Härdighet C.
Blommar: juli-aug. H: 35 cm.

Kantnepeta Nepeta ’Walkers Low’ Trivs i väldränerad, kalkrik jord i

soligt läge. Utmärkt för stenparti, kanter och murar. Blommar: juli-sept.
H: 50 cm. Härdighet C.
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Klassisk, romantisk och oerhört läcker!
Trädgårdshortensian finns i många olika färger och nyanser. Det är få växter som slår en blommande hortensia.

199:styck

Hortensia ’Candlelight’

Hydrangea p. ’Candelight’ Stora vita blomklasar som lyser
upp trädgården. Blomning: juli-sept. H: 1,5-2 m.

199:styck

Hortensia ’Sundae Fraise’

Hydrangea paniculata ’Sundae Fraise’ Rikblommande
och mycket vacker. Blomning: juli-sept. H: 1-1,5 m.
Zon: 1-3.
16

7990

4990

styck

Rhododendronjord
Gödslad jord med lågt pH.
40 liter.

styck

Rhodogödsel

Organisk gödsel på
vegetabilisk bas. 1 kg.

Spara

50:Hortensia
Hydrangea paniculata ’Limelight’

149:Ord. pris 199:-

Hortensia Limelight

Hydrangea paniculata ’Limelight’ Stora limefärgade blomklasar som verkligen lyser upp.
Blomning: aug-okt. H: 1,5-2 m. Zon: 1-4.
17

Njut av
egen frukt

Citron

Citrus x limon Att plocka
sina egna citroner direkt
från trädet slår det mesta.
Ett smycke för uteplatsen.

499:18

Medelhavet på riktigt
Vad är somrigare än en uteplats i härlig medelhavsstil? En blandning av doftande örter, terracotta, lummig skugga,
solvarm sten och träd som får det att kännas som utlandssemester på hemmaplan! Träd med citron, apelsin, fikon
m.m. i krukor kastar vackra skuggor på marken, skapar lummighet och känns som Medelhavet på riktigt.

499:-

499:-

styck

Clementin

499:-

styck

Apelsin

Citrus × clementina Ljuvligt doftande Citrus sinensis En väldoftande och
blommor och goda, något syrliga
vacker klassiker.
frukter.
Mer information om skötsel och vinterförvaring finns på www.bogront.se
under ”Att lyckas med Medelhavsväxter”.

styck

Blodapelsin

Citrus × sinensis ’Blood orange’ Vill
man ha något speciellt är en blodapelsin helt rätt. Med sitt vackra
bladverk pryder den sin plats i
medelhavsträdgården.

Fikonträd
på stam!

299:styck

Fikonträd ’Bornholm’

Citrusjord

Ficus carica Ger smakrika fikon med rött fruktkött. Bör vintertäckas För balanserad tillväxt.
vid plantering på friland. Trivs också bra i kruka som placeras
18 liter. 5990
frostfritt utan krav på ljus vintertid. Zon 1-2

Citrusnäring
NPK 7-13-5.
250 ml. 3990
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Våra favoriter
Att skörda egenodlat är alltid godast. Vi har ett brett sortiment och här hittar du några av våra favoriter.

Från

4990

6990

styck

styck

Sparris

Asparagus officinalis Ingen sparris
är godare än den du skördar själv
hemma. De vackra plymerna när
skörden är över får du på köpet.

Tomat ’Gemini’

Efterföljaren till Dansk export.
Gemini hör till de mer vädertåliga
sorterna, är rikbärande och går att
odla utomhus i ett varmt, soligt läge.
Ska bindas upp och tjuvas.

49

Körsbärstomat ’Favorita’

Högväxande sort med mycket söta,
välsmakande frukter i långa klasar.
Trivs i soligt läge i näringsrik, väldränerad jord, främst i växthus.
Ska bindas upp och tjuvas.

4990

99:-

styck

styck

styck

Rabarber

Hos oss hittar du olika sorter lämpliga Rheum rhabarbarum Barnens favorit.
för både växthus och kruka.
Vem älskar inte att doppa rabarber
i socker, en god salsa eller rabarberpaj.

20

styck

Från

90

Chile i sorter

4990

Gurka ’Euphya’

Mycket god att äta färsk på smörgåsar och i sallader.

Skogens
vitlök

Spara

10:Ramslök
Allium ursinum

39

90

Ord. pris 4990

Ramslök

Allium ursinum God och vacker. Bladen används som
krydda i såser, aromsmör och kvarg, som ersättning
för vitlök m.m.
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Ge trädgården det bästa!
Vill du också ha en grönskande trädgård? Hos oss får du råd att lyckas.

100%
naturlig

Utan
tillsatser

naturlig

Kogödsel
15 liter 129:-

Kogödsel
40 liter 5990

Solmull
50 liter. 5990

Täckbark
40 liter. 5990

Effekt Rosgödning
1,25 kg. 99:-

Effekt Trädgårdsgödning
1,25 kg. 99:-

Effekt Tomatgödning
1,25 kg. 99:-
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100%

Effekt Bär & Fruktgödning
1,25 kg. 99:-

Effekt Rhododendrongödning 1,25 kg. 99:-

Gräsfrö Royal
Ger den mest eleganta gräsmattan.
Växer långsamt. 1 kg. 139:-

Gräsfrö Villa Sport
Passar dig som både vill ha en vacker
och slitstark gräsmatta. 1 kg. 8990

Algomin Professional Green
400 m2. 349:-

Giva Biobact Tomat
1,5 liter. 99:-

Chilinäring
250 ml. 3990

Gräsfrö Reparera
För kala fläckar och små skavanker.
Växer snabbt. 1 kg. 99:-

Giva Biobact Organisk växtnäring.
2,5 liter. 129:-
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Ge bort ett uppskattat

Presentkort!

Köp presentkort i en av våra butiker
eller på hemsidan www.bogront.se.
Gäller för inköp i alla BoGrönts butiker
över hela landet. Du väljer själv beloppet

Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Ringvägen 1 • 646 35 Gnesta
Öppettider:

Mån-fre 10-18 • lör/sön/helg 10-15
Tel: 0158-260 09 • blomstergarden.gnesta@telia.com
www.blomstergarden.info

Priserna gäller tom 20/6 2019 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokala avvikelser i priser och sortiment kan förekomma.

