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ÅRETS HÖSTFRÖJD
Vipphortensia

NYHET!

Äppelbuske

STORA PLANTERINGSVECKAN 5-13 september

Spara

En fröjd för ögat

50:STORA

Välkommen till oss
Vi vill att du lyckas!
BoGrönt finns från Vellinge i söder till Skellefteå i norr. Bland oss hittar du både stora
och små trädgårdsbutiker där alla är unika
på sitt sätt. Tradition blandas med förnyelse
och trender. En sak har vi gemensamt – vi
kan trädgård. Hos oss kan du få råd som
hjälper dig att lyckas i din trädgård.

Härdighet A−D

plantor!

Vipphortensia
Hydrangea
paniculata ’Limelight’®

249:-

STORA

plantor!

ÅRETS HÖSTFRÖJD

plantor!

249:-

249:-

Ord. pris 299:-

Vipphortensia

Hydrangea paniculata ’Pinkachu’® Underbar Vipphortensia som
gradvis skiftar färg från vit till varmrosa. Härdig, låg och kompakt.
Blommar: aug-okt. Höjd: ca 80 cm. Läge: sol-halvskugga. Zon 1-4(5).
Stora plantor: säljs i 5 liters kruka.

Ord. pris 299:-

Vipphortensia

Hydrangea paniculata ’Pinky Winky’® Upprättväxande hortensia
som skiftar från vita till vinröda blommor.
Blommar: aug-okt. Höjd: 1,5 m. Läge: sol-halvskugga. Zon 1-4(5).
Stora plantor: säljs i 5 liters kruka.

Stora Planteringsveckan
5-13 september 2020

Vipphortensia
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STORA

Ord. pris 299:-

Förutom zon-angivelser finns det ett härdighetssystem för perenna växter som bygger på
våra perenna-odlares 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.

Krukor och dekorationer i broschyren är
enbart inspiration och säljs inte i butik,
om inget annat anges.

Vipphortensior är verkligen en fröjd för ögat. De är både lättodlade, långlivade samt blommar stort och mycket!
Under vintern kan du antingen klippa bort blommorna eller låta de sitta kvar som dekoration i din vinterträdgård.
De passar utmärkt som solitärer, i planteringar eller ihop med växter som har ett lite skirare växtsätt.

Hydrangea paniculata ’Limelight’®
Får stora limefärgade blomklasar
som lyser upp i trädgården.
Mot slutet av blomningen övergår
de i rosa toner.
Blommar: aug-okt. Höjd: 1,5-2 m.
Läge: sol-halvskugga. Zon: 1-5.
Stora plantor: säljs i 5 liters kruka.

Vi vill att du lyckas!
Gör jobbet på hösten och njut av en härlig blomsterprakt till våren.
När du planterar på hösten får nyplanterade växter lugn och ro
för att rota sig på sin nya växtplats. De slipper stressas av brännande
sol och perioder av torka.
Fördelar med höstplantering
• Mindre passning med vatten.
• Jorden är fuktig och lätt att gräva i.
• Växterna har vuxit till sig.
• Växterna hinner bli redo för kickstart till våren.
• Luften är sval och luftfuktigheten hög.
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Höstfest i kruka
Häng med på en sprakande fest i rött, gult, rost, rosa och orange toner.
Nu kan din kruka fyllas med höstens alla underbara färger.

Bollkryss
från

99:7990

3990

styck

Alunrot

Heuchera Bildar täta tuvor och blommar med små
blommor på höga stänglar. Läge: sol-halvskugga.
Blommar: juni-aug. Höjd: 30-60 cm.

styck

Slideranka

Muehlenbeckia Mycket fin i planteringar ute under vår,
sommar och höst. Kan övervintra ute under milda
vintrar. Läge: sol-halvskugga.

Bollkryss

Chrysanthemum × morifolium Bollformade
krysantemum som finns i olika storlekar
och färger nu på hösten. Ger trädgården
en fantastisk blomsterprakt under hösten
när de flesta andra växter slutat blomma.

5990
styck

Vintergrön Ljung

Calluna vulgaris ’Skyline’ Vintergrön och underbar i
planteringar eller för sig själv i kruka. Läge: halvskugga-skugga.
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5990
styck

Hebe mix

Hebe spp. Olika Hebe-växter, som alla förhöjer din
höstplantering. Bladen är i regel blanka, små och skiftande
i färg. Läge: sol-halvskugga.
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Hanna& Rebeccas

Höstlök

32
FÖR

TRÄDGÅRDSTIPS

Som ett trolleri på våren
Nu är det dags att sätta ner höstlöken som gör att det börjar blomma
tidigt på våren! Visst är det magiskt när det börjar blomma tidigt på
våren, när längtan efter ljus och färg är som störst. Alla lökar har sin
charm med allt från vårvinterns första snödroppar till försommarens
underbara alliumbollar. Har du inget land att stoppa ner lökarna i så
trivs de flesta lökar även i kruka.

Vi bjuder på den
billigaste

Att odla vitlök är enkelt! Det är bara att sticka ner klyftor i jorden sent på hösten och sen får du smakrika vitlökar till sommaren.

Vitlök - en smakhöjare & favorit
Luften är hög och har ändrat karaktär, det är en tydlig signal på att det nu är en ny säsong vi går till
mötes. Mycket av odlingssäsongen ligger bakom oss, det är bara att konstatera. Som tur är finns
det mycket kvar att göra i trädgården innan det är dags att stänga ner allt mer och mer. En syssla
som vi absolut vill göra varje höst i våra trädgårdar, är att sätta ner favoritlöken i jorden.
Vitlök!
Denna fantastiska smakhöjare till så många maträtter. Inte bara det! Under tusentals år har den
även använts som medicinalväxt för att bota bland annat förkylning.

Vitlök i sorter

5990

styck

Plantering
Vitlök vill stå på en väldränerad och
solig plats i näringsrik jord. Att odla i
pallkragar fungerar alldeles utmärkt.
Det är viktigt att man köper vitlök i
en handelsträdgård där vitlöken är
tänkt att användas som sättlök. Köper
man i matbutik finns det en risk att
vitlöken för med sig jordsjukdomar
samt att den är värmebehandlad för
att inte gro.
Tryck ner varje klyfta ca 5 cm, med
rotändan neråt i jorden och plantera

med 15 cm mellanrum. Varje klyfta ger
en ny lök.
När du planterar vitlöken på hösten
kommer du få stora och fina lökar
till nästkommande sommar.
Skörd
Vill du ha späda och mindre vitlökar
som du kan använda färsk i matlagningen? Då kan du skörda redan till
midsommar nästkommande år. Vill
du däremot ha stora vitlökar som
passar utmärkt till torkning och lagring

väntar du med att skörda till sensommaren.
Odla inomhus
Att odla vitlök inomhus under vintern
går alldeles utmärkt. Men du kommer inte att få någon lök, utan detta
gör man för den välsmakande blastens
skull. Placera klyftorna ca 2 cm ner i
en kruka med jord. Skörda sedan
blasten allt eftersom den växer upp.
Placera i ett fönster och vattna för
jämn fuktighet.

Hanna Schagerlöv och Rebecca Strömblad är trädgårdsinspiratörer och föreläsare med ett speciellt intresse för livet i trädgården.
Tillsammans har de närmare 20 års erfarenhet av trädgård, odling i växthus och att inreda ute, något de gärna delar med sig till dig!
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Lökgödsel BIO
Passar lika bra till blomsterlök som
till sättlök. Kan användas såväl höst
som vår. 650g. NPK 6-1-2. 4990

Benmjöl 800 g
Organiskt och långtidsverkande
gödselmedel, godkänt för ekologisk
odling. Speciellt värdefullt till fleråriga växter. NP 8-7. 800g. 5990

Planteringsspade smal 30 cm
Smal planteringsspade av svart
stål och med ett smalt trähandtag. L 30 cm, B 6 cm. 49:-

Planteringsspade smal 33 cm FSC
Spade av rostfritt stål och med
handtag av FSC-certifierad ask.
Handske Comfort
Handredskap av hög kvalitet. 119:- Finns i olika färger.

3 för

99:Ord. pris
4990/st
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Ett strå vassare med stora plantor!

Spara

50:-

Pampiga gräs och svajande, färgglada hattar ger liv och ett härligt sus i trädgåden.
Hattarnas sprakande färger i kontrast till gräsets ståtliga uttryck gör din trädgård ett strå vassare.

Solhatt
Echinacea ‘Sunseekers Orange’

Fin i
kruka!

149:-

249:-

Ord. pris 199:-

Solhatt

Fin i
kruka!

Fin i
kruka!

Echinacea ‘Sunseekers Orange’ Lika fin i
rabatt, i kruka, som snitt som i naturlik
plantering. Lockar till sig bin och fjärilar.
Blommar: juli-sept. Läge: sol. Höjd: 40 cm.
Härdig: C. Storlek: 3 liters kruka.

249:-

Ord. pris 279:-

Jungfruhirs

Panicum virgatum ’Shenandoah’ Dekorativt gräs som
bildar stora ruggar av gröna blad med rödaktiga toppar.
Vacker höstfärg med rödbruna ax på hösten. Blommar:
aug-sept. Läge: sol. Höjd: 0,8-1,1 m. Härdig: C (B).
Stora plantor: säljs i 5 liters kruka.

Fin i
kruka!

Ord. pris 279:-

Glansmiskantus

Miscanthus sin ’Ferner Osten’ Tuvbildande gräs med
upprätta strån och smala gröna blad. Får fin höstfärg.
Blommar: aug-sept. Läge: sol. Höjd: 1-1,2 m. Härdig: C (B).
Stora plantor: säljs i 5 liters kruka.

Fin i
kruka!

249:-

149:-

Ord. pris 279:-

Kinesiskt silvergräs

Miscanthus sin ’Red Cloud’ Ståtligt gräs från asien
som har vackra vippor. Blommar: aug-nov. Läge: sol.
Höjd: 0,8-1 m. Härdig: C (B).
Stora plantor: säljs i 5 liters kruka.
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Ord. pris 199:-

Solhatt

Echinacea purpurea ’Sensation Pink’® Lockar till sig bin och
fjärilar och är lika fin i rabatt och i kruka som den är i en
vas inomhus. Även fin att torka. Blommar: juli-sept.
Läge: sol. Höjd: 45 cm. Härdig: C.
Stora plantor: säljs i 3 liters kruka.
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Närodlad bärkompott

NYHET!

Tänk vilken känsla att gå ut i trädgården och plocka bär till en hemmagjord bärkompott. Det är
enkelt, ljuvligt och bären får en häpnadsväckande arom när de kokas ihop till en kompott. Bär är
inte bara goda som de är utan de är också otroligt nyttiga. Hallon är bra för ditt immunförsvar,
vinbär är utmärkt för att mota sötsuget, blåbär skyddar hjärncellerna och björnbär är fulla av fibrer.

Äppelbuske

STORA

plantor!

129:-

129:-

styck

Mormorshallon

Rubus idae. ’Mormorshallon’ Frisk sort som
ger medelstora, mycket goda, söta bär.
Mognar: juli-aug. Läge: sol. Höjd: 1,2-1,8 m.
Zon: 1-6. Storlek: 2-liters kruka.

STORA

Hösthallon

Rubus idae. ’Autumn Bliss’ Bär frukt på
årsskotten, ger stora, mörkröda bär
med god, syrlig smak. Mognar: sept-okt.
Läge: sol. Höjd: 1,2-1,5 m. Zon:1-3.
Storlek: 2-liters kruka.

STORA

plantor!

249:-

styck

styck

Röda vinbär

Ribes rub. ’Röd Holländsk’ Populär sort
som ger mycket goda bär. Mognar: juli.
Läge: sol-halvskugga. Höjd: 60-80.
Zon:1-6. Storlek 5-liters kruka.

Spara

STORA

plantor!

plantor!

100:Äppelbuske

249:-

299:-

styck

Björnbär

Rubus Navaho®BIGandEARLY Mycket
aromatiska bär på taggfria grenar.
Mognar: sept-okt. Läge: sol. Höjd: 1,5 m.
Zon: 1-4(5). Storlek: 5-liters kruka.
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299:-

styck

Blåbär

Vaccinium ’Aino’ Finsk, mycket härdig
och rikbärande sort med blåsvarta bär.
Mognar: aug. Läge: sol. Höjd: ca 1m.
Zon: 1-4(5). Storlek: 5-liters kruka.

styck

Blåbär

Vaccinium ’Pelle’ Får stora bär med god
smak och bra hållbarhet. Mognar: augsept. Läge: Halvskugga. Höjd: 1,5-2m.
Zon:1-2. Storlek: 5-liters kruka.

Äppelbuskar är de mest lättskötta ”fruktträden” som du kan ha
i din trädgård. Planteras med fördel som buskage tillsammans
med andra prydnadsbuskar och växer till ca 3 m höjd.
Malus ’Pigge’ Buske – den röda frukten är medelstor och sötsyrlig
med fast fruktkött. Kan lagras till mars månad.
Mognar: okt. H: ca 3 m.
Malus ’Ukrainsk jätte’ Buske - sorten ger stora gula frukter med
röd täckfärg. Sötsyrlig smak med gult fruktkött.
Mognar: okt. H: ca 3 m.

Äppelbuske
Malus ’Pigge’ eller
Malus ’Ukrainsk Jätte’

399:Ord. pris 499:-
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Spara

29:-

För dig som vill ha en
vacker och slitstark

Gräsfrö
Villa Plus 1kg

gräsmatta

89

90

Ord. pris 119:-

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

Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Ringvägen 1 • 646 35 Gnesta
Öppettider:

Mån-fre 10-18 • lör 10-14 • sön stängt
Tel: 0158-260 09 • blomstergarden.gnesta@telia.com
www.blomstergarden.info

Priserna gäller tom 12/9 2020 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokala avvikelser i priser och sortiment kan förekomma.

