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Nyhet
kärnfria

Odla
själv!

149:-
Vitis Ruby Seedless

Ord. pris 249:-

Vinranka
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Imponera med vackra rosor
Rosor är förföriskt vackra och flertalet doftar vidunderligt gott. Det finns rosor för varje trädgård.

Du kan plantera rosor på en soldränkt plats både i din trädgård och i stora krukor på balkong och terrass. 
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Rabattros 
Hansestadt Rostock
Medelstor, fylld. Mörkt gul till gul med 
inslag av aprikos. Medelstark doft. 
Blommar kontinuerligt. Zon 1-4.

Rabattros Minerva  
Medelstor, fylld. Lilla. Stark doft. 
Blommar kontinuerligt. 
Zon 1-4.

Buskros Louis Bugnet  
Medelstor, fylld/tätt fylld. Vit (pur-
purröd i knopp). Medelstark doft. 
Blommar kontinuerligt. Zon 1-7.    

Rabattros 
Irina Bondarenko
Storblommig tätt fylld 
rabattros. Vit med krämvit 
mitt. Stark doft. Blommar 
hela sommaren. 
H: 0,8-1,2 m. Zon 1-4.

Rosgödsel  
NPK 7-3-10. 1 kg.

Sekatör 17 cm
Behändig sekatör med teflon-
belagt skär som passar bra 
även för lite mindre händer. 
Lämplig till krukväxter och 
beskärning av buskar. 
Kapacitet Ø15 mm.

Ros & Perennjord 
För blomstrande rabatter. 
Ge dina rosor, klematis 
och perenner den bästa 
starten. 40 liter.

Julia Child  
Medelstor, fylld. Mörkt gul till gul. Medelstark doft av söt lakrits. Blommar kontinuerligt.  
Härdig i zon 1-4.

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.

Buskros Romanze
Medelstor till stor, halvfylld mörkt rosa 
blomma med svag doft. Blommar kon-
tinuerligt hela sommaren. H: ca 1,5 m . 
Zon 1-4.

Välkommen till oss

www.bogrönt.seVäxter
till din trädgård

Över 1.000 sorter beskrivna i text och bild!

Sveriges 
trädgårdsmästare!

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 erfa-
renhet – 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 härdig-
hetssystem 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 gynn- 
samma delar.

Vi vill att du lyckas!
Tips och råd att hämta i våra butiker.
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Det klänger och det klättrar
Kläng- och klätterväxter är perfekt när du vill framhäva en plats eller om du vill skymma något i trädgården. 
Träd som inte blommar så länge kan få nytt liv med en vacker klematis. Tråkiga väggar och staket göms bakom 

kraftfulla klätterväxter medan entréer, altaner och pergolor ramas in och får ett lyft.

Clematis ’Country Rose’ 
Småblommig med rosa dubbla 
blommor. Blommar på årsskotten. 
Läge: sol/skugga. H: 1,5-2 m. 
Blommar: maj-juni. Zon: 1-5.

Clematis ’Princess Kate’ 
Småblommiga liljeformade blommor 
som är ca 4-6 cm stora. Fin att 
plantera vid träd eller buskar. 
H: 3-4 m. Blommar i juli-sep.  
Läge: sol-halvskugga. Zon 1-4.

Clematis ’Queen Mother’ 
Småblommig och klättrar med 
bladskaften. Fin på spaljé, pergola, 
i träd och som marktäckare. 
Går bra att plantera i stora krukor. 
Läge: sol/halvskugga. H: 2-3 m. 
Blommar: juli-okt. Zon: 1-4.

Giardina® Medelstor, fylld.  Rosa (gammelrosa).
Stark doft. Blommar kontinuerligt. Härdig i zon 1-4.

Klätterros ’Hybrida’
Liten, dubbel till halvfylld. Ljusgul till 
vit. Stark, angenäm doft. Blommar 
intensivt från slutet av juni-juli och
får sedan dekorativa nyponliknande 
frukter. Zon 1-5.

Uetersener klosterrose 
Remonterande klätterros med söt 
mild doft. H: 3 m. Zon 3 (4).

Spalje 
Finns i tre olika höjder.

169:-
Ord. pris 249:-

Giardina®

Spara
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Violruta 
Thalictrum delavayi ’Splendide’ Högrest 
rabattväxt som blommar i ett moln av 
violetta blommor. Blomning jul-aug. 
H 1,2 m. Härdighet B.
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Lyxiga Perenner
Skapa dig en lyxig perennrabatt och njut av att de efter vinterns vila kommer tillbaka år efter år.

Spetsmössa 
Tiarella ’Sugar & Spice’ 
Marktäckare med vita blommor. 
Blomning: maj-jun. H: 20 cm. 
Härdighet: B

Fänrikshjärta 
Dicentra formosa ’Bacchanal’ 
Fin under buskar och träd, i slänter 
eller som kantväxt. Blomning: juni-sept. 
Läge: sol-halvskugga. H: 30 cm.
Härdighet: B.

Regnbågsbräken 
Athyrium niponicum ’Red Beauty’ 
Riktigt vacker och finflikig ormbunke. 
Läge: halvskugga-skugga. H: 50 cm. 
Övervintrar men bör täckas för 
säkerhets skull. 

Gökblomster 
Lychnis flos-cuculi ’Petite Jenny’ 
Fin i perennplanteringen. Fjärilsväxt. 
Blomning: maj-sept. H: 40-45 cm. 
Härdighet: A

Höstsilverax 
Actaea simplex ’Brunette’ Upprätt 
växtsätt med mörka blad och vita 
blommor. Blomning: Sept-okt. 
H: 1,8-2 m. Härdighet: C. 

Allium Millenium 
Allium Millenium Mycket dekorativ 
med bollformade blommor. 
Blomning: jul-sept. H: 30-40 cm. 
Härdighet C.

5990
 Thalictrum delavayi ’Splendide’

Ord. pris 8990

Violruta

Spara
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Trädgårdssmycken
Vackra buskar som ger din trädgård det där lilla extra. Vi har buskar med karaktär för alla trädgårdar.
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Paradisbuske Kolkwitzia amabilis Snabbväxande buske, rikblommande. 
Zon:1-5. Blommar juni-juli. H: 2-3 m.

Perovskia  
Perovskia ’Blue Spire’ Perenn/halvbuske, blommar med 
lavendelblå färg. Beskärs hårt på våren. Trivs i skyddat 
läge i direkt solljus. Väldränerad jord. H 1 m. Zon 1-2.

Japansk lönn 
Acer palmatum Atropurpureum’ Vacker buske med 
mörkröda blad. Används som solitär eller i rabatter 
med lägre växter. H: 3 - 5 m. Zon 1-3.

Smällspirea 
Physocarpus ’Little Devil’ Lättodlad med vackra röda 
blad. Zon: 1-4. Blommar: juni. H: 1-2 m.

Dvärgsyren 
Syringa meyeri ’Flowerfesta Pink’ Kompakt liten buske, 
utmärkt som solitär, i små trädgårdar, liten häck 
och på din balkong. Läge: sol. H:1,25 m.

99:-
Kolkwitzia amabilis

Ord. pris 169:-

Paradisbuske

Spara

70:-
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Ekologiskt odlade kryddor
Klassiska kryddor som går hem hela sommaren. Använd dem som krydda i din sallad, 

till marinaden eller i en maträtt, bara fantasin sätter gränser.

Rosmarin 
Rosmarinus officinalis Används till 
kött, vilt, potatis och kyckling. Passar 
i egna kryddblandningar, marinader 
och kryddvinäger. 

Citrontimjan ’Dooney Valley’ 
Thymus citriodorus Färsk eller torkad 
i ärtsoppa och potatisgratäng. 
Mycket god i fiskrätter eller i en 
vinegrette. 

Kryddsalvia, grönbladig 
Salvia officinalis Späda blad används 
färska eller torkade till kött, pasta, i 
kryddsmör samt i tomaträtter.

Kryddtimjan ’Compactus’ 
Thymus vulgaris ’Compactus’ Används till 
fläsk, lamm, getost, kyckling och rostade 
rotfrukter och potatis. 

Persilja slätbladig Petroselinum neapoli-
tanum Används som krydda till tex. soppor, 
äggrätter, marinader, grönsaker, potatis, 
sås, kött och fisk. Slätbladig persilja är något 
mildare i smaken.

Oregano - Kungsmynta Origanum vulgare Används färsk eller 
torkad till pasta, pizza, kötträtter, sås, stuvning, sallad, tomaträtter.

Krusbladig persilja Petroselinum crispum

Terracotta som andas och samtidigt bevarar fukten i jorden. Särskilt 
vackra till kryddväxterna i köket. Krukor och fat finns i olika storlekar

Ekojord
50 liter.
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En juvel i trädgården som blommar länge!
Nävor (Geranium) är lättodlad favorit som kan blomma länge. Nävor är tacksamma växter 
där man kan hitta arter som avlöser varandra i höjd, färg och blomning från senvår till höst. 

Här har vi valt sorter i olika höjd som trivs i sol-halvskuggiga lägen och som kan odlas över hela 
landet, men kräver en skyddad och väldränerad växtplats för att utvecklas bra. 

Silkesnäva ’Ballerina’ 
Geranium ’Ballerina’ Passar utmärkt 
som stenpartiväxt eller i framkanten 
av rabatter. H: 15 cm.
Blommar: juni-sept.

Trädgårdsnäva ’Azure Rush’ 
Geranium Azure Rush’ Bra marktäck-
are som bildar stora bestånd.  
H: 30 cm. Blommar: juni-okt. 

Trädgårdsnäva ’Patricia’ 
Geranium ’Patricia’ Högre näva, 
utmärkt som utfyllnad i rabatt och 
fin i stora sjok. H: 50-80 cm. 
Blommar: juni-sept. 

Parnäva ’Sylvia´s Surprise’ 
Geranium Sylvia`s surprise 
Bra marktäckare som man även 
kan plantera i kruka. H: 40 cm. 
Blommar: juni-okt. 

Trädgårdsnäva ’Matu Vu’ 
Geranium ’Matu Vu’ s Tätt växtsätt 
och passar utmärkt som kantväxt, 
framför buskage och i kruka.  
H: 40-50 cm. Blommar: juli-sept. 

Trädgårdsnäva ’Rozanne’ 
Geranium ’Rozanne’ 
Tacksam och långlivad rabattväxt. 
H 60 cm Blommar: jun-okt. 

Trädgårdsnäva ’Dreamland’ Geranium ’Dreamland’ Tätt, utbrett, 
vällande växtsätt, även mycket fin i kruka.  H: 40 cm.  Blommar: juni-okt. 
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Trädgårdsnäva
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En smak av sommaren
Jordgubbar är inte bara goda, de är vackra också! De får blommor, de får bär och har friskt gröna blad som 

sprider sig snabbt. De är även enkla att dra upp om de skulle få för sig att vandra någonstans förbjudet.

Sommarens favoriter i pallkrage
Att ha sitt eget smultronland är fantastiskt, vad är mer sommar än smultron på strå!

Ampeljordgubbe 
Fragaria ananassa i Ampel För dig 
som inte vill böja dig när du plockar 
jordgubbar.

Jordgubbar 
Fragaria ananassa ’odlarens mix’ 
Flera sorter. Plantera gärna olika sorter 
så mognar inte alla bär samtidigt.

Fiberduk för 
pallkrage 
Resår. 1,4x1,8 m. 3990

Odlingskrage 
Finns i natur och svart 
från 149:-       

Handske ’Comfort’
Sitter tajt och möjliggör 
finmotoriska arbeten. 
Stl: 9-11. Ord. pris 3990/par.

Fiberduk
Extra kraftig. 2x5 m. 
30 g/m. 6990

1990
Fragaria vesca

Ord. pris 2990

Smultron

Spara

10:-

styck
149:-99:-

styck
2990

99:-3 par 
handskar

6 
pack

Jordgubbar 
Fragaria ananassa 6-pack.
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Hälsokur i din trädgård
Blåbär och vindruvor är rena hälsobomben. De innehåller inte bara antioxidanter utan också ämnen 

som sänker blodtrycket och polyfenoler – fytokemikalier som förebygger försämrat minne.

Vinranka 
Vitis Ruby Seedless 
Kärnfri, bör odlas i växthus. Zon 1-2.

Amerikanskt blåbär 
Vaccinium corymbosum 
’Goldtraube 71’ Starkväx-
ande buske med underba-
ra höstfärger. Stora söta 
bär. Mognar juli-aug. 
H: 1-1,5 m. Zon: 1-3.

Blåbär 
Vaccinium corymbosum 
’Blue Crop’ Dekorativ blå-
bärsbuske som ger stora 
(15-16mm), lätt syrliga bär 
i klasar. Mognar juli-aug. 
H: 1-1,5 m. Zon: 1-3.

Vinranka 
Vitis Zilga Mycket härdig sort och 
välsmakande druvor, självfertil. 
Zon: 1-5. Mognar: sept. H: 3-4 m.

Vinranka 
Vitis Sukribe Mycket härdig sort och 
välsmakande druvor, självfertil. 
Zon: 1-5. Mognadstid: sept. H: 3-4 m.

Vinranka 
Vitis Spulga Frosttålig, något syrliga 
druvor. Zon: 1-5. Mognadstid: sept-
okt. H: 1-5 m.

Nyhet
kärnfria

Blåbär 
vill ha samma jord 
och gödning som 
rhododendron.

149:-
Vitis Ruby Seedless

Ord. pris 249:-

Vinranka

Spara

100:-

Rhododendronjord 
Gödslad jord med lågt pH. 
40 liter. 7990

Effekt Rhodo-
dendrongödning 
1,25 kg. 99:-

styck
149:-

styck
149:-

styck
169:-

styck
169:-

styck
169:-



18 19

Enkla tips för att lyckas med pelargoner
Lägg lecakulor i botten på en kruka som har hål. Placera plantan så att den kommer lite längre ner i jorden än när 
den stod i plastkrukan. Fyll på med jord och tryck till lätt med handen. Vattna rejält första gången. Därefter vill de 
ha lätt fuktig jord eller vatten när de torkat lätt. Pelargoner trivs på ljus, lätt skuggad plats. För att bli riktigt fina vill 

de ha pelargonnäring hela sommaren.

Chokladpelargon 
Pelargonium ’Brocade Salmon Night’ och ’Brocade Cherry Night’
De har välfyllda blommor i en klart körsbärsröd eller en
skimrande laxaprikosrosa färgton. Ju soligare pelargonerna 
placeras desto starkare och intensivare blir färgerna. 
Det attraktiva bladverket kompletteras av fyllda blommor 
med lång blomningstid vilket skapar en intressant helhet.

Pelargonjord
40 liter. 129:-

BoGrönt 
Sommarblomsjord 
50 liter. 99:-

Flytande pelargon-
näring 750 ml. 4990

4990

Årets 
pelargon 

2019

styck
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Kökslandet – 
möte mellan mat och trädgård

Det du odlar blir inte bara gott utan mycket blir också vackert. Att ha sin egen odling är en underbar känsla och 
behöver inte vara komplicerat eller i stor skala, en balja eller en kruka på balkongen och köpta plantor duger gott.

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

Kronärtskocka 
Cynara scolymus Både god och vacker,
kan planteras i kökslandet och i 
rabatten.

Ramslök – ”skogens vitlök” 
Allium ursinum En riktig delikatess. 
På många kockars favoritlistor.

Rabarber Rheum rhabarbarum Barnens favorit. Vem älskar inte att 
doppa rabarber i socker, eller göra en god salsa eller rabarberpaj.

Smörgåsbord för salladsälskare. 
Olika färger mättar även ögat.

Vad smakar bättre än 
egenodlade grönsaker?

FrånFrån

Från

2990
Lactuca sativa

Ord. pris 3990

Mixsallad
i box

Spara

10:-

Giva Biobact 
Organisk växtnäring. 
2,5 liter. 129:-

Grönsaksjord
40 liter. 7990
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Grönsaksplantor i box

per box
3990
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Ge trädgården det bästa!
Hos oss hittar du ett stort urval av kvalitetsprodukter som hjälper dig att lyckas i din trädgård.

Effekt Trädgårdsgödning 
1,25 kg. 99:-

Effekt Tomatgödning 
1,25 kg. 99:-

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

Effekt Rhododendron-
gödning 1,25 kg. 99:-

Algomin Mossa
360 m2. 499:-

Effekt Rosgödning 
1,25 kg. 99:-

Hasselfors U-jord
50 liter 99:-

Hasselfors U-jord
Kravmärkt. 50 liter 119:-

P-jord
50 liter. 99:-

R-dress Ger en snabb 
förbättring. 50 liter. 99:-

Gräsfrö Villa Sport 
Passar dig som både vill ha en vacker 

och slitstark gräsmatta. 1 kg. 89:-

Gräsfrö Royal 
Ger den mest eleganta gräsmattan. 

Växer långsamt. 1 kg. 139:-

Gräsfrö Reparera 
För kala fläckar och små skavanker. 

Växer snabbt. 1 kg. 99:-

Gräskant
Galvaniserad. 5 m x 16 cm 199:-

Gräskant
Rostig. 5 m x 16 cm 199:-

Snigel Effekt
Effektiv mot mördarsniglar och andra 

sniglar i trädgården. 1 kg 219:-

Algomin Start
Planteringsgödsel. 1 kg. 69:-

Algomin ekonäring
300 m2. 299:-



Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Ge bort ett uppskattat 

Presentkort!
Köp ett presentkort i en av våra butiker, 
det gäller för inköp i alla BoGrönts butiker 
över hela landet. Du väljer själv beloppet.

Spelhagsvägen 4 • 611 31 Nyköping • 0155-26 99 44 • www.vaxtochtradgard.com

ÖPPET:  mån-fre 10-18 • lör/sön/helgdag 10-15
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NYKÖPING

Priserna gäller tom 26/5 2019 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma.


