


Kombinera vackra höstfärger
Här har du växter som är fina tillsammans i stora fina exemplar för snabbt resultat.

Syrenhortensia 
Hydrangea ’Little Lime Light’ Höjd 100-150 cm. Buskigt, 
kompakt växtsätt. Blomning: juli-sept. Zon 1-4. 5 liters kruka.

Syrén Bloomerang® ’Dark Purple’
Syringa Bloomerang® ’Dark Purple’ Remonterande syren som blommar 
från maj till oktober. Doftande purpurröda blommor i 10-15 cm stora 
täta klasar. Busken blir ca 1,5 m hög och lika bred.  Trivs i sol-halvskugga. 
5 liters kruka.

Raggträjon 
Dryopteris affinis Höjd 50 cm. Med dekorativa vintergröna 
blad. Trivs i halvskuggiga till skuggiga lägen. 2 liters kruka.

Rhododendronjord
En specialjord för surjordsväxter som 
behöver ett lågt pH-värde för att trivas. 
Jorden är gödslad och används som den 
är vid plantering både ute i kruka. 40 liter.
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Gör som proffsen plantera på hösten!
Kom in till oss – få goda råd och kunskap från 
våra trädgårdsmästare.

Höstplantering – en kickstart inför våren!
Nyplanterade växter kan i lugn och ro fokusera 
på 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 en kickstart till våren 
- Luften är sval och luftfuktigheten hög.

Vipphortensia ’Daimond Rouge’ 
Hydrangea p. ’Daimond Rouge’ Höjd 150 cm. Spretig men 
inte så kompakt blomställning i intensivt röd färg så fort 
den slagit ut. Den mest röda av alla vipphortensior!
5 liters kruka.

Nu startar 
Stora planteringsveckan
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PREMIÄR!

NY HOS OSS!



Bästa tiden för din gräsmatta!
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Lökfrossa
Att odla blomsterlök innebär minimal insats och maximal utdelning. Allt du behöver 

är några lökar och lite jord att plantera dem i – kanske i en kruka på balkongen?

49:-
Benmjöl
Ett organiskt och långtidsverkande 
gödselmedel för ekologisk odling. 
Benmjöl passar alla växter men är 
speciellt värdefullt till fleråriga växter. 
NP 7-6. 650 gram.

Planteringsspade
Smal planteringsspade av rostfritt stål och med handtag av 
FSC-certifierad ask. Ett praktiskt handredskap av hög kvalitet. 
L 33 cm.
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Stort löksortiment!
Stort urval av lök som planteras nu på hösten för att blomma nästa år.

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

Algomin Trädgårdsgödsel
Särskilt utvecklad för att ge extra 
livskraft åt alla blommor och allt som 
ger frukt och bär. Passa gärna på att 
gödsla också på hösten så förbättrar  
du växternas avmognad och vinter-
härdighet och bäddar för en vacker 
trädgård nästkommande år.

Billigaste på köpet.

Stor lökrea!
på utvalt sortiment
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Vitlök är bra för hälsan
Hjärtat, magen, huden – ja, hela kroppen 
älskar vitlök!

Välj din favorit 
Vitlök höst 3-pack
’Dukat’ fantastisk het smak. 
’Germidour’ mild men fyllig smak. 
’Messidor’ Mycket fin, mustig smak.
’Therador’ Utsökt smak.
’Thermidrome’ Mild smak. 
’Unikat’ Mild smak.
’Messidrome’ Ekologisk. Fyllig smak. 
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Lökgödsel
Vegetabilisk gödsel för lök- och 
knölväxter, godkänd för ekologisk 
odling. Passar lika bra till blomster- 
lök som till sättlök och kan 
användas såväl höst som vår. 
NPK 6-1-2. 650 gram.
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Blåbär Alvar
Vaccinium ’Alvar’ Finsk sort. Riklig skörd; stora, söta och 
milda bär. Frodigt och tätt växtsätt. Relativt hög. Självpol-
linerande, men skörden blir rikligare vid samplantering av 
2-3 sorter. Påminner om vilda blåbär med vitt fruktkött. 
2 liters kruka.

Blåbär Pelle
Vaccinium ’Pelle’ Amerikanskt blåbär med mycket stora, 
syrliga bär och fyllig smak. Mognar i aug-sept. Trivs i soligt 
läge i mullrik jord. Zon 1-4. 5 liters kruka.

229:-

Köp ett valfritt 

Fruktträd 
och få en säck  

naturgödslad plantjord, 40 liter 

PÅ KÖPET!

Goda cupcakes
Cupcakes- små söta muffinsbakelser. 
Det som gör en cupcake är glasyren på 
toppen, vissa har också fyllning i bullen. 
Dekorera dina cupcakes med frosting, 
hallon, blåbär eller vinbär så blir de extra 
vackra. Bara fantasin sätter gränser!

Mormorshallon
Rubus ’Mormorshallon’ Klassisk, frisk sort som ger 
medelstora, mycket goda, söta bär. 2 liters kruka.

Mullbär Mulle
Morus ’Mulle’ 300-400 cm. Får svartröda bär (liknar björn-
bär) i juli-sept. Mer härdig än svart mullbär. Trivs i soligt 
läge. Har en sötsyrlig smak. 2 liters kruka.
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gör det själv!
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Alunrot - en favorit i en härlig symfoni av färger
Med bladverk från mörkaste purpur till ljust limegröna är alunroten en mycket spännande inslag i din krukplantering.

Pinjebark
En vackert röd bark. För fina 
krukarrangemang, både inne och
ute. Kan även användas till odling
av orkidéer och som inblandning 
i jord. 4 liter.

Planteringsjord
Till träd, buskar och fleråriga 
plantor ute. 40 liter.

Silvernjurvinda
Dichondra ’Silver Falls’ Vackra 
silverfärgade bladen. Snabbväx-
ande. Trivs i soligt till skuggigt 
läge.

Silvergirland
Calocephalus brownii Mycket
lämplig att plantera ut på 
sensommaren. Trivs bäst på 
ljus plats, gärna i full sol. 

Fjäderborstgräs
Pennisetum setaceum ’Rubrum’ 
Höjd 60-80 cm. Med vackra rosa-
bruna ax och ljusgröna smala 
blad.  Röda blad och strån samt 
vinröda ax i juli-augusti.
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Mystikens entré
Mörka toner ger ett klassiskt, lyxigt och elegant intryck vid din entré.

59:-
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Alunrot

Höstsilverax
Actaea simplex ’Brunette’ 
Mörkt bladverk med doftande
blomspiror som lyser upp träd- 
gården om hösten. En pärla 
bland växter! 3 liters kruka.
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Hattar på höjden
Med sina ståtliga hattar lyser de upp din rabatt och skapar liv och rörelse i din trädgård. 

Solhattar är lättskötta och tacksamma perenner, som älskas av bin och fjärilar.
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Solhatt 
Echinacea Sunseekers ’In Tans Orange’ Rikblommande med stabilt välförgrenat växtsätt. 
Väl lämpad som snitt. Höjd: 50 cm. Blomtid: juli-sept. 3 liters kruka.

Röd solhatt 
Echinacea ’Sensation Pink’ Höjd: 40 cm. Blommar juli-sept. 
Trivs i soligt till halvskuggigt läge. Vill ha väldränerad jord. 
3 liters kruka.

Solhatt 
Echinacea ’Pink Tip’ Höjd: 70 cm. Blommar juli-sept. 
Ljusrosa blommor med brun mitt. Trivs i soligt läge. 
Vill ha väldränerad jord. 3 liters kruka.
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Ett härligt sus i vinden
Höga gräs är ståtliga solitärer som ger trädgården blickfång och karaktär. De sätter trädgården i rörelse, minsta 

lilla vindil får plantorna att vaja och bladen att rassla. Höga växter skapar också en härlig känsla i trädgården.

Höstflox
Phlox pan. ’Sweet Summer® Wine’™ Perenn, ca 60 cm hög
med vackra, doftande vinröda blommor i  juli-september. 
Trivs i soligt läge i en vanlig jord med god vattentillgång 
på sommaren. Bra till snitt och fin i kruka. 3 liters kruka.

Stor höstanemon 
Anemone ’Honorine Jobert’ Höjd 80-100 cm. Trivs i sol 
till halvskugga. Blommar i sept - okt. Växer upprätt och 
buskigt med vita blommor. 3 liters kruka.

Glansmiskantus
Miscanthus sinensis ’Morning Light’ Höjd 100-120 cm. 
Trivs på vindskyddad plats i sol eller med lätt skugga i 
väldränerad jord. 5 liters kruka.

Glansmiskantus 
Miscanthus ’Malepartus’ Höjd 160-180 cm. Trivs på vind-
skyddad plats i sol eller lätt skugga. Passar i rabatter eller 
som solitär. Vacker även på vintern. 5 liters kruka.
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