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Woodland - låt natur och trädgård bli ett!
Woodland, en del av trädgården som skapas för att likna ett skogsparti. Om våren är ett Woodland ljust och fuktigt. 
Allt eftersom träden får blad blir det mer skuggigt och något torrare under sommaren. Det blir en underbar lugn, 

sval och friskt grönskande plats där de skuggtåliga perennerna får frodas i sina rätta, djupa färger.

Regnbågsbräken 
Athyrium niponicum ’Red Beauty’ Har 
dekorativa metallsilvriga blad med 
röda mittnerver. Läge: halvskugga till 
skugga. H: 50 cm. Härdig: C.

Höstsilverax 
Actaea simplex ’Brunette’ Vacker 
perenn med doftande blommor på 
ax. Läge: sol-halvskugga. Blommar: 
sept-okt. H: 1,5-1,7 m. Härdig: C.

Daggfunkia
Hosta sieboldiana ‘Elegans’ Vacker och 
tålig, blommar med vackra blommor 
på höga stänglar. Läge: sol-halvskugga. 
Blommar: juli-aug. H: 50-60 cm. 
Härdig: B.

Blomsterfunkia 
Hosta fortunei ‘Patriot’ Lättodlad tät 
marktäckare. Läge: halvskugga-skugga. 
Blommar: juli-aug. H: 50 cm. 
Härdig: B.

Vit skogsaster 
Aster divaricatus Tålig växt med 
stjärnlika vita blommor. Läge halv-
skugga. Blommar: juli. H: 50-60 cm. 
Härdig: B

Rosenplister
Lamium maculatum ‘White Nancy’ 
Vintergrön marktäckare med vita 
blommor. Läge: sol-skugga. 
Blommar: maj-juli. H: 15 cm. 
Härdig: B.

Löjtnantshjärta 
Lamprocapnos spectabilis ‘Alba’ 
Vita vackra hjärtformade blommor. 
Läge: sol-halvskugga. Blommar maj-juni. 
H: 70-80 cm. Härdig: B.

Välkommen till oss

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

Vi vill att du lyckas!
BoGrönt finns från Vellinge i söder till Skell-
efteå 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
Förutom zon-angivelser finns det ett härdig- 
hetssystem 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. 

5990
Lamprocapnos spectabilis ‘Alba’ 
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Kronärtskocka
Cynara Scolymus-Gr. En fantastisk delikatess 
men den är också ett vackert tillskott i 
rabatten. Den är både vacker och 
majestätisk med sina tistellika blommor.

En långlivad och lättodlad skönhet!
Juryns motivering: ”För sin ljuvliga, skira blomning, sin anslående höstskrud och sin förmåga att skapa 
harmoni bland egensinniga rabattgrannar har Gillenia, Gillenia trifoliata, utsetts till Årets Perenn 2020.”

Årets 
perenn!

Elegant i harmoniska färger
Med en sofistikerad känsla kan vi inreda vår trädgård. Växter i lite mystiska 

och trendiga färger skapar harmoni och en härlig plats att vara på.

Rödbladig Alunrot 
Heuchera ‘Obsidian’ Vacker mörkröd 
växt, skira cremevita blommor. Läge: 
sol-halvskugga. Blommar: juni-sept. 
H: 15-50 cm. Härdig: B.

Kärleksört
Hylotelephium ‘Matrona’ Vackra  
blomställningar. Läge: sol-halvskugga. 
Blommar: aug-sept. H: 50 cm. 
Härdig: C.
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Blodtoppen 
Sangusorbia officinalis ’Tanna’ 
Läge: sol-halvskugga. 
Blommar: aug-sept. H: 70 cm. 
Härdig: C.

Silkesnäva 
Geranium Cinereum-Gr. ‘Ballerina’  
Marktäckande näva med små lilarosa 
blommor. Läge: sol-halvskugga. 
Blommar: juni-sept. H: 10-15 cm. 
Härdig: B.

Fläcknäva
Geranium maculatum ’Espresso’ 
Elegant mörkrött bladverk, fin som
kontrast till ljusare blad. Läge: sol- 
halvskugga. Blommar: maj-juni. 
H: 40 cm. Härdig: B.

Gillenia, Trebladsspira
Gilllenia Trifoliata Ser du en Gillenia i butik kan den se ganska 
tunn ut i sin kruka, men det är så den ser ut innan den tar fart i 
rabatten.  Gillenian är en vacker kontrast till kraftigare perenner. 
Läge: sol - halvskugga. Blommar: juli - augusti. H: 80 cm. 
Härdig: B
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Härliga buskar
Buskar ger din trädgård karaktär och struktur. Med enkel skötsel kommer 

de att ge dig glädje och trivsel under många år framöver. 

Vitbrokig klätterbenved 
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ Bra som marktäckare, 
vintergrön. Läge: skugga. H: 50 cm. Zon: 1-3.

Vingbenved 
Euonymus alatus Fin buske som får 
vackra höstfärger. Läge: Sol-halvskugga. 
Blommar: maj-juni. H: 1,5-2 m. Zon: 
1-5.

Liten Pärlbuske 
Exochorda ’Niagara’ Vacker 
och imponerande buske med 
ljuvliga blommor och knoppar. 
Läge:sol-halvskugga. 
Blommar: juni-sept. Zon: 1-5.

Konvaljbuske 
Clethra alnifolia Får doftande blommor 
och trivs i skugga. Läge: halvskugga- 
skugga. Blommar: aug. H: 1-2 m. 
Zon: 1-3.

Syrenbuske 
Bloomerang® ’Dark Purple’ 
En doftande dvärgsyren som blommar
på våren och sedan under hela som-
maren. Läge: sol- halvskugga. 
H: 1,2-1,5 m. Zon 1-4.

Hortensia 
Hydrangea paniculata ’Ophelia’ Underbar kompakt hortensia 
för både rabatt och kruka. Skiftar i färg under sommaren  
från vit till rosa i september. H: 40 cm. Zon: 1-5.

Nyhet

199:-
Exochorda ’Niagara’

Ord. pris 249:-

Liten Pärlbuske
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Klättrande skönheter
Klematis, kanske den vackraste bland klätterväxter med mycket växtkraft och blomning från en enda planta. 

Du kan välja en med sirligt eller överdådigt växtsätt. Planteras ensam eller i sällskap, krypande eller 
klättrande och är dessutom elegant i både kruka och rabatt. 

Klematis ’Royal Velours’
En underbar klematis med vacker sammetslyster. 

Läge: sol-halvskugga. Blommar: juli-sept. H: 3-4 m. Zon: 1-5. 

Klematis Octopus 
Clematis ’Octopus’ Spännande klematis med spindellika 
blommor. Blommar: maj-juni. H:1,5 m - 2,5 m. Zon 1-4.

Klematis Köningskind
Clematis ’Köningskind’ Vackra stora blommor. 
Läge: sol-halvskugga. Blommar: juni och okt. H: 1-2 m. 
Zon: 1-4.

Stäppsalvia Caradonna 
Salvia n. ’Caradonna’ 
Lättodlad vacker växt. 
Läge: sol. Blommar: 
juni-sept. H: 60-70 cm. 
Härdig: C.

Perenner som passar framför clematis

Jättedaggkåpa 
Alchemilla mollis Lättodlad 
och rikblommande. Läge: 
Halvskugga. Blommar: juni. 
H: 30-40 cm. Härdig: A.

Ros och perennjord
En näringsrik jord som 
stimulerar knoppsättning 
och blomrikedom.
40 liter.

Lexi växtstöd 
Läckert växtstöd som är 
dekorativt innan växten 
har börjat slingra sig upp. 
35x155 cm.

129:-
Clematis Viticella ’Royal Velours’

Ord. pris 149:-

Klematis

Spara
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Klassika trädgårdssmycken

’Hybrida’ 
Vacker liten, dubbel-halvfylld honungsros som doftar 
ljuvligt. Kraftigväxande, passar bra på pergolor, kraftiga 
spaljéer, i träd och mot staket. Bildar små, röda nypon 
på hösten. Zon-1-5.

’Our last summer’ 
Klätterros, fyllda blommor med underbar stark doft. 
Blommorna är stora, upp till 12 cm i diameter. H. 1,5-2 m, 
mycket lämplig på spaljé. Blommar: juni-juli - hösten. 
Zon: 1-4.

’Louis Bugnet’ 
Buskros, medelstor, fylld ros. Knoppen 
är röd men rosen blir vit. Medelstark 
doft. Blommar kontinuerligt. H: 1-1,5 
m. Läge: sol-skugga. Zon: 1-7.      

’Hansaland’ 
Buskros, mycket stora tätt fyllda 
pionliknande blommor. Blommar 
kontinuerligt. H: ca 1,5 m.
Läge: sol-halvskugga. Zon: 1-4.

’Romanze’ 
Buskros, medelstor till stor, halvfylld 
blomma med svag doft. Blommar 
kontinuerligt. H: ca 1,5 m. Zon: 1-4.

’Giardina’
Klätterros. Den får vackra, medelstora, 
fyllda, starkt doftande blommor. Konti-
nuerlig blomning. H: 3 m. Zon: 1-4.

Klassiskt, vackert och doftande. Vi tröttnar aldrig på rosor som ger oss så mycket glädje. 
Många sorter blir också fina i kruka.

169:-
Klätterros

Ord. pris 199:-

 ’Giardina’®
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Skapa en romantisk oas
Rosor kan faktiskt se lite ensamma ut när de står i naken jord, vilket är vanligt. Vi glömmer lätt att rosorna 

behöver sällskap som framhäver deras skönhet.  Välj passande sällskap till rosorna och deras miljö förvandlas till 
en romantisk oas. Det är lätt att skapa en härlig miljö med växter som gör att helhetsintrycket blir fylligt 

och blommande även när rosorna vilar sig från blomning, vilket remonterande rosor gör då och då.

Hansestadt ’Rostock’ 
Medelstor, fylld. Mörkt gul till gul med inslag av 
aprikos. Medelstark doft. Blommar kontinuerligt. 
Zon: 1-4.

’White shade of Pale’ 
Storblommig ros Blommar med vita, 
fyllda, starkt doftande blommor med
blekrosa mitt. Remonterande blomning. 
H: 80 cm. Zon:1-3.

’Minerva’ 
Medelstor, fylld. Stark doft.
Blommar kontinuerligt. 
Blomning: midsommar- 
höst. H: 60 cm. Zon: 1-3.

Lavendel 
Lavandula ’Munstead var.’ Doftande växt. 
Rikligt med blommor som lockar till sig fjärilar. 
Blommar: juli-aug. Härdig: C.

Brudslöja 
Gypsophila paniculata 
Skira, fyllda blommor 
i täta moln. 
Blommar: juli-augusti. 
H: 80 cm. Härdig: B.

Feed and Shine 
För glänsande, friska, 
starka och motstånds-
kraftiga rosor.

’Chandos Beauty’ 
Medelstor, fylld. Skiftar i rosa till ljust 
rosa. Svag doft. Blommar kontinuer-
ligt. Zon: 1-4.

’I am Grateful’ 
Stora klasar av vackra blommor. 
Blommar från sommar till sen höst. 
H: 0,8-1 m. Zon: 1-4(5).

Fint sällskap till rosorna

169:-
Ord. pris 199:-

Hansestadt 
’Rostock’

Spara
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Odla hälsan
Kål i alla dess former innehåller massor av nyttigheter och är en av grundstenarna i en nyttig 

och stärkande kosthållning. Det stärker bl.a. immunförsvaret, håller tarmarna i form och stärker 
leder och senor. Kål är helt enkelt supermat och vad är väl inte härligare än att odla sin egen mat. 

Palmkål
Brassica o. ’Lacinato’  En uppskattad 
kål vars blad äts tillagade eller färska. 
Skördas: sept.- frosten kommer i 
okt-nov.

Savoykål 
Brassica o. var. ’Sabauda’ Näringsrik 
kål som kan ätas färsk eller förvällas. 
Skördas: sept. till frosten kommer i 
okt-nov.

Grönkål 
Brassica o. var. ’Sabellica’ Grönkål är 
gott i soppor eller klassikern långkål. 
Skördas sent, efter de första frostnät-
terna på hösten.

Bladpenat 
Spinacia oleracea En av de mest 
användbara bladgrönsakerna, som 
kan användas både färsk och tillagad. 
Dessutom kan överskottet frysas.

Purjolök
Allium ampeloprasum Porrum God 
färsk och i matlagning. Ljusgröna, 
mjälla, 30-40 cm långa stjälkar med 
lång, vit bas. Skördas: sensommaren- 
höst.

Broccoli 
Brassica oleracea Italica God färsk och 
i matlagning. Skördetiden för broccoli 
är väldigt lång, från juli till vintern 
kommer.

14 15
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Chili ’Erotica’ 
En mildare sort som är något starkare än 
Jalapeno. Du kommer kanske se varför den 
fått sitt namn, denna chilli har nämligen en 
tendens att få en ganska rolig form.

Våra favoriter i köket
Kryddväxter är bland det enklaste du kan odla och det finns något för alla. De passar i kruka, kökslandet, örtagården 

och är så vackra att det går att blanda in dem i rabatten. Som om det inte vore nog är de ju fantastiskt goda.

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

Timjan 
Thymus vulgaris Används till fläsk, 
lamm, getost, kyckling och rostade 
rotfrukter och potatis. 

Grönbladig basilika 
Ocimum basilicum Stora aromatiska, 
ljusa blad. Används till pesto, sallad 
och till färska tomater.

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

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

Chili ’Habanero’ 
En het chilli som är mångas 
favorit. Den tillhör kategorin 
mycket het och trivs i soligt 
fönster, i växthus eller utom-
hus på sommaren.

Chili ’Apache’ 
Är medelhet och är perfekt för inläggningar
eller att torka för att göra eget pulver. 
Frukterna är 7cm långa och ju mer de 
mognar desto starkare blir de.

Kruka Naemi
En zinkkruka med det lilla extra.  
Finns i tre storlekar. 20x20 cm, 
23x22 cm och 26x25 cm.
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Barnens favorit – en odlingskrage fylld med godis!
Mys i trädgården är för alla åldrar. Låt barn eller barnbarn få en helt egen 
odlingskrage eller kruka i trädgården där de själva kan odla sina favoriter. 

Amerikanskt blåbär 
Vaccinium corymbosum ’Reka’ 
Mycket kraftigväxande sort med 
medstora bär. Mognar: juli-aug. 
Zon: 1-5.

Amerikanskt blåbär 
Vaccinium ’Hortblue Petite’ En ny låg, 
kompakt sort som ger skörd två 
gånger om året. Passar även bra att 
odla i kruka. Fin som häck tack vare 
fina höstfärger. Mognar: juli och sept. 
H: 80 cm. Zon: 1-4

Månadssmultron ’Rügen’ 
Ger rikligt med frukt hela sommaren 
till sent inpå hösten. Plantorna revar ej.

Jordgubbe ’Pineberry’ 
En härlig jordgubbe med 
smak av ananas.

Smakar

Smakar

Smakar

Jordgubbe ’Strassberry’ 
En härlig jordgubbe med smak av 
hallon och jordgubbar.

Jordgubbe ’Bubbleberry’ 
En härlig jordgubbe med smak 
av sött tuggummi.

styck
199:-

styck
199:-

styck
2990
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Ord. styckpris 2990

Spara

10:-
Spännande gubbar! 

’Pineberry’, ’Bubbleberry’, 
’Strassberry’

3 för

Fiberduk för 
odlingskrage 
Resår. 1,4x1,8 m. 5990

Handske ’Comfort’
Sitter tajt och möjliggör 
finmotoriska arbeten. 
Stl: 9-11. Ord. pris 4990/par.

Grönsaksjord
40 liter. 99:-

Odlingskrage 
Finns i natur och svart 
från 149:- 

Snigelkantlist 149:-      



Ekologiska tomater
Vad är väl godare än att sätta tänderna i en solvarm tomat. Det finns tomatsorter för alla. Det spelar ingen 
roll om du vill odla i kruka, på friland eller i växthus. Här är några sorter som är ekologiska och bra i kruka.

Tomatplanta ’Sungold’ 
Solanum lycopersicum ’Sungold’ Rikbärande sort med 
mycket söt smak, blir hög och ska bindas upp och 
sidoskotten tjuvas.

Körsbärstomat 
Solanum lycopersicum ’Favorita’ 
Fantastiska körsbärstomater på långa 
klasar. Starkväxande och ger riklig 
skörd. 

Tomat ’Flavorino’ 
Solanum lycopersicum ’Flavorino’
Ger stor skörd och hög fruktkvalitet. 
Skall tjuvas och växer upp med en 
genomgående stam. 

Plommontomat 
Solanum lycopersicum ’Romello’ Miniplommontomat, ca 5 cm stora, mycket 
söta och vitaminrika frukter i långa, eleganta klasar. För växthus, varma ute-
lägen och större krukor. Binds upp eller odlas hängande. Sidoskotten tjuvas.

Biobact Tomat 
1,5 liter.

Barnens 
favorit!

Tomat ’Chocolate’ 
Solanum lycopersicum ’Chocolate’
Rikbärande. För växthus eller skyddat 
läge utomhus. Små, söta tomater med
strimmor av mörk choklad. Tjuvas.

20 21
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Bra att ha i trädgården!

100% 
naturlig

Utan 
tillsatser

100% 
naturlig

Gräsfrö Exklusiv 
Ger den mest eleganta gräsmattan. 

Växer långsamt. 1 kg. 169:-

Gräsfrö Villa Plus 
Passar dig som vill ha en vacker och 

slitstark gräsmatta. 1 kg.Algomin Start
Planteringsgödsel. 1 kg. 6990

Hönsgödsel
15 liter 119:-

Mårbacka Pelargonjord
18 liter 6990

Solmull
50 liter. 99:-

Barkmylla
40 liter 6990

Kogödsel
40 liter 8990

Effekt Trädgårdsgödning 
1 kg. 89:-

Effekt Rosgödning 
1 kg. 89:-

Effekt Tomat och 
Bärgödning 1 kg. 89:-

Effekt Rhododendron-
gödning 1 kg. 89:-

Effekt Snigel
Effektiv mot mördarsniglar 

och andra sniglar i trädgården. 
1 kg 249:-

Raptol Insekt & Bladlus 
Effekt 400 ml spray. 169:-

Algomin Mossa
360 m2. 549:-

Algomin Robot
600 m2. 549:-

Effekt Ogräs
Spray. 1 liter. 155:-

Biobact Tomat
1,5 liter. 129:-

Algomin Växa
150 m2. 4 kg 179:-

Gräsfrö Reparera 
För kala fläckar och små skavanker. 

Växer snabbt. 1 kg. 129:-

8990
Ord. pris 119:-

Gräsfrö 
Villa Plus

Spara

29:-



Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Hasselfors
U-jord 
50 liter.  

Våra bästa 
jordtips!

BoGrönt 
Sommarblomsjord 
Speciellt utvecklad 
för sommarblommor 
i krukor, amplar och 
blomlådor. 50 liter.

NY!

styck
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ÖPPET:  mån-fre 10-18 • lör/sön/helgdag 10-15
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Priserna gäller tom 24/5 2020 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma.


