
Stäm träff med vår Stäm träff med vår 
trädgårdskonsult.trädgårdskonsult.  

Läs mer på sidan 31.Läs mer på sidan 31.

Årets Perenn - en Årets Perenn - en 
hamoniskapare.hamoniskapare.

Läs mer på sidan 8.Läs mer på sidan 8.

Unna dig något gott Unna dig något gott 
på Café Smedjan!på Café Smedjan!

Läs mer på sidan 4.Läs mer på sidan 4.

Ståtligast är Ståtligast är 
ändå träden!ändå träden!

Läs mer på sidan 12.Läs mer på sidan 12.
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Välkommen till Välkommen till 
Flyinge Plantshop  Flyinge Plantshop  
och Café Smedjanoch Café Smedjan

Bobby Seger, VD

Hej! Det är vi som jobbar med företagskunderHej! Det är vi som jobbar med företagskunder.

Egen odling av prydnadsbuskar.Egen odling av prydnadsbuskar.

2019 är till ända och därmed också vårt 50-årsjubileum. 
De ”riktiga” trädgårdsbutikerna blir färre och färre och man 

kan numera köpa växter nästan överallt. Denna förändring på 
marknaden är delvis en utmaning för oss, men min känsla är 
att vi som företag behövs mer än någonsin. Det är viktigt att 

behålla den stora odlarglädje som finns och det som särskiljer 
oss från många andra är vårt breda sortiment, kunskapen hos 

personalen samt hög kvalité på växterna rakt igenom.  
Med detta magasin vill vi dela med oss av ett axplock av 

vad vi har att erbjuda hos oss. Vi har allt från perenner och sä-
songsblommor till buskar, rosor, klätterväxter, träd m.m. Förut-

om växter har vi såklart alla tillbehör du kan tänkas 
behöva för att lyckas i din trädgård samt det där lilla  

extra till hemmet i vår innebutik.
När ni besöker oss får ni inte missa vårt mysiga trädgårds- 

café som erbjuder goda sallader, mackor, pajer samt 
hembakade kakor och riktigt gott kaffe. I direkt anslutning 
till caféets uteservering finns en numera utbyggd lekplats 

som är mycket populär bland våra yngre besökare.  
Förutom att vi har ett stort gardencenter och café, vill jag 
också informera om vår företagsavdelning och odling. 

Vi odlar själva upp ca. 50.000 prydnadsbuskar varje år och 
de flesta säljer vi till våra företagskunder som är allt från brf:er 

och kyrkogårdar till större anläggningsfirmor, designers 
och kommuner runt om i Sverige. 

Om ditt företag behöver växter, tveka inte att kontakta 
vår företagsavdelning via mail info@flyingeplantshop.se 

eller telefon 046-642 10. 
Nu tar vi nya tag mot 60-årsjubileet genom att fortsätta 

leverera kunskap, kvalité och service till alla våra kunder. 
. 
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Beställningssortiment utan extra kostnad – Hittar ni inte växten ni söker?  
Fråga oss så gör vi allt vi kan för att få tag på den.

Etableringsgaranti – Tar sig inte växten som den borde?  
Kontakta oss så hjälper vi till med tips och råd och vid behov byter vi ut växten kostnadsfritt.  
OBS – kontakta alltid oss först via mail eller telefon innan ni gräver upp växten och tar med den till Flyinge.

Bokning och lån av släp utan kostnad – Ska ni köpa mycket eller stora växter och är osäkra 
om de får plats i bilen? Boka då ett släp av oss för enkel/billig transport hem. Vi erbjuder även  
hemleverans mot en kostnad.

Offert på växtlista – Planerar ni ett större inköp och vill få koll på vad det kommer att kosta?  
Maila då växtlistan till info@flyingeplantshop.se så återkommer vi med prisuppgift och leveranstid.

Snabba svar – Söker ni inspiration eller tips och råd för hur man t ex. ska plantera en häck?  
Gå då in på vår hemsida, där finns massor med skötsel- och planteringsråd.
Hittar ni inte vad ni letar efter, skicka ett mail så hjälper vi er så fort vi kan.  

Detta får ni alltid hos oss:Detta får ni alltid hos oss:

Kalendarium 2020Kalendarium 2020
Jord- och gödselhelg 4-5 april
Emmaljunga Torvmull och Algomin finns hos oss.
Trädgårdsinspiration med Gunnel Carlson 25 april kl 11-15
Kom och träffa Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och 
TV-profil. Kl 13.00 håller Gunnel i en inspirationsworkshop.
Malmö Garden Show 28-31 maj
Vi finns representerade på trädgårdsmarknaden.
Den Stora Trädgårdsfesten, Sofiero 28-30 augusti
Vi finns representerade på trädgårdsmarknaden.
Stora Planteringsveckan 2020, 5-13 september
Vi kommer att ha fina erbjudanden hela veckan och 
utställare och experter under helgen den 5-6/9 i Flyinge.

Lekplatsen byggs ut för alla barn. 
Större yta och mer plats för lek!
Ny förbättrad infart med 
ny belysning.
Nya bord på vår 
perennavdelning.

V
i s

äljer växter m
ed

Foto: Pernilla Bergdahl

3

Detta händer hos oss under 2020Detta händer hos oss under 2020
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Välkommen till

Café Smedjan ger dig som kund en möjlighet att Café Smedjan ger dig som kund en möjlighet att 
ta en paus och fylla på depåerna när du ta en paus och fylla på depåerna när du 

besöker vårt stora GardenCenter. besöker vårt stora GardenCenter. 
Vi serverar hembakade kakor, bakelser m.m.Vi serverar hembakade kakor, bakelser m.m.    
samt riktigt gott kaffe. Förutom detta finns  samt riktigt gott kaffe. Förutom detta finns  

det matigare alternativ såsom mackor,  det matigare alternativ såsom mackor,  
sallader, pajer, m.m.sallader, pajer, m.m.
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För mer info och  För mer info och  
meny, gå in på meny, gå in på 

www.flyingeplantshop.sewww.flyingeplantshop.se
Följ oss på Instagram Följ oss på Instagram 

@cafesmedjan@cafesmedjan

5
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fr 129:-fr 129:-
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Årets FlyingebärbuskeÅrets Flyingebärbuske

Havtorn som trädgårdsväxt är en ganska ny företeelse 
och har blivit populär tack vare dess goda hälso-
bringande egenskaper. Det finns flera olika sorter med 
lite olika växtsätt. De flesta blir med tiden medelstora 
buskar med brett, öppet växtsätt, uppemot 2.5-3 m 
höga. Men det finns även lägre sorter som passar bra 
till prydnad. Bladen är smala och grågrönt silvriga. 
I augusti fullkomligt exploderar busken i ett hav av 
vackert orangegula bär. Dessa har en mild smak och 
väldigt högt innehåll av C-vitamin och anticyaner. 
Minst en hon- och en hanplanta måste alltid  
samplanteras för att det ska bli bär.  
Mycket lättodlad och trivs på torra, sandiga jordar. 
Den är också salttålig och klarar därför utan problem 
kustnära lägen. Härdig i zon 1-5. Hippophaë rhamnoides 
’Hikul’, ’Hillevi’, ’Lotta’, ’Ljubitelskaja’ och ’Svenne’.

315:-315:-

Hallon är ett av våra allra mest populära bärslag –
och inte utan anledning. De är lättodlade, ger 
vanligen digra skördar och är så fantastiskt goda!  
Numera finns ju även hösthallon vilket innebär att man  
med rätt kombination av sorter kan njuta av goda bär från 
mitten av juli till långt in på hösten. Smak och färg skiljer sig 
också mellan sorterna – från rött till gult, från sött till syrligt.
Ett av de senaste tillskotten är en taggfri sort; ’Glen Ample’.
Hallon trivs i öppet, soligt läge med väldränerad, gärna 
mullrik, fuktighetshållande jord och soligt läge. 
Vanliga hallon ger bär på tvåårsskotten och skörden infaller 
i juli. Hösthallon däremot sätter frukt på årsskotten och 
mognar i aug-sep. Beskärs direkt efter skörd. På vanliga 
hallon ska alla skott som burit frukt skäras av vid markytan. 
På hösthallon skärs samtliga skott ner varje höst efter skörd. 
Rubus, Hallon- och Hösthallongruppen, olika sorter

Havtorn Havtorn ––  för hälsa, smak och prydnadför hälsa, smak och prydnad

HallonHallon  – sött under lång säsong– sött under lång säsong

Årets Flyingebärbuske: Blåbäret ’Pelle’
Det här är ett kraftfullt, upprättväxande amerikanskt blåbär som 
blir 1.5-2 m högt. ’Pelle’ får rikliga skördar av mycket stora, 
något syrliga bär med fyllig smak. De börjar mogna i andra 
halvan av augusti och kan plockas en månad 
framåt. För att få riktigt bra skördar bör 
man alltid samplantera minst två
olika sorter. Pollineringen
blir mycket bättre då.
Plantera i kalkfattig jord, 
t. ex. rododendronjord. 
Vaccinium corymbosum ’Pelle’
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Fruktträd skänker såväl skönhet som delikata  
skördar. Äpplen, körsbär, päron, persika, aprikos och 
plommon har en ljuvlig vårblomning.  
När sedan frukten mognar, då är lyckan fullkomlig. 
Vänd dig gärna till oss med alla dina frågor
om sortval, skötsel och annat.
OBS: Vi har även spaljéträd och pelarträd. Kul för dig 
som söker det där lilla extra och inte har så stor plats, 
t. ex. längs med en vägg eller på en liten  
uteplats eller balkong.

Päron fr 575:-Päron fr 575:-

Persika & aprikos fr 675:-Persika & aprikos fr 675:-

Körsbär  fr 575:-Körsbär  fr 575:-

Äpple fr 575:-Äpple fr 575:-

Plommon fr 575:-Plommon fr 575:-

Fruktträd för alla smakerFruktträd för alla smaker



Årets Perenn 2020
Gillenia trifoliata
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För sin ljuvliga, skira blomning, sin 
anslående höstskrud och sin förmåga 
att skapa harmoni bland egensinniga 
rabattgrannar har gillenia utsetts till 

Årets Perenn 2020.

Gillenians vita blommor ligger som en 
svärm av små, sirliga fjärilar över ett 
friskt grönt bladverk. Blommorna har 

röda foderblad, sitter i luftiga samlingar 
och bärs upp av tunna, roströda stjälkar. 

Med sitt lätta växtsätt lyfter gillenian 
mer robusta grannar, mjukar upp och 

binder samman. Det är framför allt detta 
som är gillenians storhet. Så vacker i 
sig själv men utan minsta prålighet. 

Istället en lagspelare som gör 
underverk för helheten.

Gillenia – Gillenia – skapar harmoni i rabatten!skapar harmoni i rabatten!
Årets Perenn 2020Årets Perenn 2020

11 cm kruka11 cm kruka fr  fr 70:-70:-
2 lit kruka2 lit kruka fr  fr 105:-105:-

Sällskapsväxter
Gillenia är fin tillsammans med nästan alla andra växter som trivs i samma 
miljö. Några exempel är arter och sorter av: Actaea simplex (höstsilverax, 

rödbladiga sorter), Anemone (höstanemon),Chelone (sköldpaddsört), 
Epimedium (sockblomma), Hosta (funkia), Hemerocallis (daglilja), Phlox 

paniculata (höstflox), Veronicastrum virginicum (kransveronika). Ormbunkar 
med höjd, till exempel Dryopteris filix-mas (träjon), Dryopteris goldieana 

(amerikanskt träjon), Matteuccia orientalis (japansk strutbräken),  
Matteuccia struthiopteris, strutbräken.Prydnadsgräs som: Achnathe-
rum calamagrostis (silvergräs), Calamagrostis brachytrich (diamantrör), 

Miscanthus sinensis (glansmiskantus).

I rabatten bildar gillenia en väl sammanhållen planta som 
breder ut sig i maklig takt och är snygg nästan jämt. 

Under vår och försommar skickar den iväg 
mängder av tunna, förgrenade stjälkar mot skyn. 

En del av dem söker sig gärna in hos de växter som 
står intill. Resultatet blir en buskliknande, men fortfarande 
lätt växt som är överraskande stabil. Blomningen pågår 

länge under juli och augusti. Som regel finns inget behov 
av uppbindning ens när den blommar för fullt. Då har 
plantan som regel blivit runt 80 cm hög och lika bred. 
Där förhållandena är idealiska kan den bli ännu större.
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100 100 härliga humleväxter!härliga humleväxter!
Vi kan alla göra skillnad för våra inhemska humlor och bin 

genom att plantera rätt perenner i våra trädgårdar och parker. 
Mångfalden av växter behöver öka och tillgången på pollen och  

nektar under hela säsongen är en av de främsta faktorerna för att 
våra egna humlor och bin inte ska fortsätta minska i antal. 

Och då är perenner en bra matkälla som alla trädgårdar kan bidra 
med, oavsett storlek. – Speciellt viktiga är de tidiga vårperennerna 

som julros (Helleborus) och lungört (Pulmonaria), då de övervintrade 
drottningarna är i stort behov av att hitta mat vid den tiden på året. 
Hundra härliga humleväxter är en lista som presenterar ett urval av 
bra perenner som hjälper till att rädda våra svenska humlor och bin. 

Perennerna i listan är valda för att göra skillnad och för att  
blommor ska finnas över hela säsongen.

Vi vill uppmana människor att plantera rabatter med växter de  
gillar men som också är extra bra för den biologiska  

mångfalden och som humlor och bin älskar.  
OBS: Ibland har vi inte alla sorter hemma då det kan ta slut hos våra odlare.

Hundra Härliga Humleväxter
Afghanperovskia 'Little Spire' Kungsnäva
Alunrot 'Paris' Kärleksört 'Herbstfreude'
Alunrot 'Shanghai' Kärleksört 'Matrona'
Anisört 'Black Adder' Lavendel 'Hidcote' 
Anisört 'Blue Fortune' Lavendel 'Munstead'
Backsippa VÅR Liten flocknäva 'Biokovo' 
Backsippa 'Alba' VÅR Liten flocknäva 'Karmina'
Backsippa 'Röde Klokke' VÅR Liten kärleksört
Backtimjan 'Albus' Luktpion 'Karl Rosenfield'
Bergnepeta 'Linghem' Luktpion 'White Wings'
Bergnepeta 'Superba' Löjtnantshjärta VÅR
Blomsterfunkia 'Aureomarginata' Lönnalunrot 'Palace Purple' 
Blomsterfunkia 'Francee' Marockansk mynta
Blomsterfunkia 'Patriot' Murklocka
Blå bolltistel Nejlikrot 'Scarlet Tempest'
Brittsommaraster 'Axel Tallner' Praktmartorn BIG BLUE
Broklungört 'Mrs Moon' VÅR Praktveronika 'Knallblau'
Brunnäva 'Album' Prydnadslök 'Medusa's Hair'
Brunnäva 'Samobor' Purpurmejram 'Herrenhausen'
Fackelblomster 'Blush' Purpurtimjan 'Coccineus' 
Fjäderaster 'Madiva' Rosenstav
Flerårig stockros Rosenstav 'Alba'
Fläckflockel 'Atropurpureum' Smalt fackelblomster 'Dropmore Purple' 
Fläckig lungört 'Sissinghurst White' VÅR Solbrud 'Moerheim Beauty'
Fältvädd 'Butterfly Blue' Solbrud 'Salsa'
Färgväppling Solhatt 'Alba'
Grekisk vädd Solhatt 'Magnus' 
Gul lejonsvans Solhatt 'Pica Bella'
Gullviva 'Cabrillo' VÅR Solhatt 'Sunseekers Magenta'
Hjärtaster 'Little Carlow' Solhatt 'Virgin'
Hybridjulros 'Blue Lady' VÅR Stenkyndel
Hybridjulros 'Pink Lady' VÅR Stjärnflocka
Hybridjulros 'White Lady' VÅR Stjärnflocka 'Roma'
Hybridjulros 'Yellow Lady' VÅR Stockros 'Nigra'
Hybridmejram 'Rosenkuppel' Stor ormrot 'Superba'
Hällveronika FIRST LOVE Storbladig aster 'Twilight'
Hällveronika FIRST MATCH Storklocka 'Alba'
Höstsilverax 'Brunette' Strandveronika FIRST LADY
Höstöga 'Moonbeam' Stäppsalvia 'Amethyst'
Höstöga 'Zagreb' Stäppsalvia 'Caradonna'
Isop Stäppsalvia 'Ostfriesland'
Kantnepeta 'Walkers Low' Stäppsalvia 'Salute Ice Blue'
Karpaterklocka 'Blaue Clips' Stäppsalvia 'Salute Light Pink'
Kinesisk kärleksört 'Brilliant' Stäppsalvia 'Schneehügel'
Kinesisk kärleksört 'Stardust' Temynta 'Beauty of Cobham'
Kokardblomster 'Spintop Red' Temynta 'Squaw'
Kransveronika 'Fascination' Trädgårdsgamander
Kransveronika 'Pink Glow' Trädgårdskantlök 'Millenium'
Kryddtimjan 'Compactus' Trädgårdsnäva ROZANNE
Kungsmynta 'Compactum' Vit skogsaster

1.   Agastache ’Blue Fortune’
2.   Allium ’Millenium’
3.   Aster macrophyllus ’Twilight’ R
4.   Campanula persicifolia
5.   Doronicum ’Leonardo’ R
6.   Geranium ’Karmina’ R
7.   Helenium ’Salsa’
8.   Helleborus ’Blue Lady’ R
9.   Helleborus ’Pink Lady’ R
10. Heuchera ’Paris’
11. Liatris spicata
12. Primula veris ’Cabrillo’ R
13. Thymus serpyllum ’Albus’

Perenner som visas i bild
R betyder att de finns med i 
rabattförslaget nedan.

Här bjuder vi på ett fint 
förslag till en humle-
lockande rabatt. 
Halvskuggigt läge med normal 
trädgårdsjord.

33
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77 88

11

22

66

1111

99

1010

1313

1212

Ritning publicerad med tillstånd av 
perenner.se
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Årets Flyingerododendron 
heter ’Fantastica’

Underbara rosaröda blommor i maj-juni. 
Kompakt, rundat växtsätt, ca 1 m hög. Växtzon 1-4. 

Rhododendron Yakushimanum-Gruppen
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fr 355:-fr 355:-

’Schneekrone’ (3)
Kompakt växtsätt, ca 1 m hög och bred. Stora, ljusrosa till 

vita blommor i maj till juni. Fin i grupper. Växtzon 1-3.  
Rhododendron Yakushimanum-Gruppen

’Humboldt’ (1) 
1.5-2 m hög med brett, kraftfullt växtsätt. Stora, ljuslila blommor 
med rödbrun fläck i maj till juni. Mycket vacker i blandat rodo-
dendronbuskage. Växtzon 1-3. Rhododendron Catawbiense-Gruppen
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X-pris 210:-/stX-pris 210:-/st  (ord 275:-)(ord 275:-)

Spännande vintergröna surjordsväxterSpännande vintergröna surjordsväxter

fr 355:-fr 355:-
Rododendron & Rododendron & 
surjordsväxtersurjordsväxter

fr 355:-fr 355:- fr 275:-fr 275:-

’Homebush’ (2) 
Ca 1.5 m hög och bred, lövfällande rododendron (azalea)
med stora, mörkrosa blommor i juni. Vackra höstfärger.  

Växtzon 1-4. Rhododendron Knap Hill-Gruppen
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1. ’Catawbiense Grandi- 
florum’ – populärast av dem 

alla. Stora, lila blommor,  
ca 2 -3 m hög. Växton 1-5.
2. ’Cunninghams White’ 
Klassisk vit sort, en av de 

allra bästa. Blir ca 1.5 m hög. 
Växtzon 1-4 (5).

3. ’Nova Zembla’ är eldigt 
röd och väcker alltid up-

pmärksamhet. Ca 2 m hög 
och bred. Växtzon 1-4.
4. ’Roseum Elegans’ 

Ljuvligt lilarosa blommor i 
maj-juni. 1.5-3 m hög och 

bred. Växtzon 1-4.

4 
storsäljare

1. Vinterbär ’Rubella’
50-100 cm hög buske med tjocka 

vintergröna blad. Vita blommor i maj, 
övergår i rött på hösten. Växzon 1. 

Skimmia japonica ‘Rubella’
2. Japansk buskrosling ’Little 
Heath Green’ 70 cm hög, vinter-

grön, tät buske. Grönt bladverk med 
röda skottspetsar och vita blommor 

på våren. Växtzon 1-2. 
Pieris japonica ‘Little Heath Green’
3. Vinterrosling ’Scarletta’ 

Låg, bredväxande buske med de-
korativa röda blad i skottspetsarna. 
Håller färgen året runt. Växtzon 1-2.

Leucothoê ‘Scarletta’
4. Japansk buskrosling  

’Debutante’ 1 m hög, vintergrön, 
tät buske. Vita blommor i hängande 

klasar på våren. Växtzon 1-2.  
Pieris japonica ‘Debutante’
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fr 215:-fr 215:-

fr 149:-fr 149:-

fr 295:-fr 295:-fr 195:-fr 195:-

Årets FlyingerododendronÅrets FlyingerododendronÅrets FlyingerododendronÅrets Flyingerododendron
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fr 355:-fr 355:-

Weymouth-tall ’Blue Shag’ 
Dvärgväxande tall, ca 1.2 m hög och lika bred med
rundat, ibland något utbrett växtsätt. Dekorativa, långa, 
blågröna barr. Planteras i mullblandad, väldränerad jord. 
Lättodlad och tacksam. Fin som solitär eller i blandade 
barrplanteringar, bra i stenparti. Växtzon 1-3.
Pinus strobus ’Blue Shag’
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Årets FlyingebarrväxtÅrets Flyingebarrväxt

BlåBlå--grågrå  barrväxter –barrväxter –
höga som låga!höga som låga!

1. Druvidegran 
Ovanlig, medelstor barrväxt, 1-2.5 m, med smalt upprätt och tätt vasformat 
växtsätt. Mycket mörka, nästan svartgröna, glänsande, något 
nedåtböjda barr, tätt samlade i spiralformade kransar kring skott och 
grenar. Växten är väldigt lik idegran. Sol till relativt skuggigt läge, i 
väldränerad, näringsrik, även kalkrik jord. Relativt torktålig. Går även bra  
att odla i kruka. Växtzon 1-2. Cephalotaxus harringtonia  ’Fastigiata’

fr 435:-fr 435:-

2. Japansk kryp-en 
Extremt lågväxande en med krypande, tätt växtsätt. Blir endast ca 20 cm hög 
men kan breda ut sig flera meter i omkrets. Barren har en friskt grön färg, även 
under vinterhalvåret. Det är en utomordentlig marktäckare och perfekt i slänter. 
Växtzon 1-4. Juniperus procumbens ’Nana’

3. Kinesisk en 
Väldigt vacker en med skulpturalt, vasformigt växtsätt. Blir ca 1-1.5 m hög och hälften så 
bred vilket gör den mycket lättplacerad. Fin som solitär, t. ex. i kruka, eller varför inte i en 
blandad plantering med perenner, buskar och andra barrväxter. Trivs i mullrik, väldränerad 
jord. Växtzon 1-4. Juniperus chinensis ’Blaauw’

4. Bergpodokarp 
Ovanlig, liten marktäckande barrväxt, ca 20-30 
cm hög som kan bli 1-2 m bred. Tätt och rundat 
växtsätt med blågröna, idegransliknande barr. Får 
små röda bär senare på säsongen. Trivs i de flesta 
väldränerade jordar. Växtzon 1-2.  
Podocarpus lawrencei (fd alpinus) ’Blue Gem’

fr 198:-fr 198:-
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fr 295:-fr 295:-
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fr 350:-fr 350:-



fr 1150:-fr 1150:-

Korstörne (Gleditsia triacanthos ’Sunburst’)  
Ett utsökt och elegant träd som på senare år har blivit mycket 
populärt. Det är ett lagom högt träd som blir 6-8 m på lång sikt.   
Det luftiga växtsättet gör korstörne till ett lättplacerat träd som 
väl kan samsas med andra växter. Bladverket är skirt gulgrönt 
och blir alltmer gult ju längre fram på säsongen vi kommer.  
Korstörne trivs bäst på väldränerad och kalkrik jord, gärna i ett 
något så när vind-
skyddat läge.
Ett utmärkt solitär-
träd som passar
även i en mindre
trädgård. Växtzon 1-2.
Gleditsia triacanthos
’Sunburst’ (andra sorter:
’Goofy’ och ’Skyline’)
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Årets FlyingeträdÅrets Flyingeträd

KKlotet i luften!lotet i luften!
1. Tulpanträd ’Edward Gursztyn’ 
Vanliga tulpanträd är stora, resliga jättar med vacker 
blomning. Det här är någonting helt annat – en spontan 
dvärgform med klotformat växtsätt. När den ympas på en 
rak stam får man ett fantastiskt fint träd med rund krona. 
Det blommar inte men får däremot intensiva höstfärger och  
passar i stort sett överallt. Sorten kommer från Polen. Växtzon 1-3.  
Liriodendron tulipifera ’Edward Gursztyn’

fr 2450:-fr 2450:-
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För dig som söker ett mer naturligt växtsätt på dina träd 
erbjuder vi ett stort sortiment av flerstammiga sorter. Exempel på 
sorter under säsong är A. Näsduksträd (Davidia involucrata),  
B. Glanskörsbär (Prunus serrula), C. Gullregn (Laburnum) m. fl.

Tips: Flerstammiga trädTips: Flerstammiga träd

A.A. B.B. C.C.

2. Klotkärrek ’Green Dwarf’ 
Dvärgform av den vanliga kärreken men här uppstammad till ett litet träd 
med kompakt, rund krona. Vi saluför detta träd i olika höjder så du själv 
kan bestämma vilket som passar din miljö.
Kärreken har fantastiskt vackert formade, stora blad med djup, frodig 
grönska. Trivs på näringsrik, fukthållande jord. Växtzon 1-3.  
Quercus palustris ’Green Dwarf’

fr 1790:-fr 1790:- fr 1950:-fr 1950:- fr 1350:-fr 1350:-



En häck är betydligt mer levande och omväxlande 
än ett staket. Och mer underhållsfritt! 
När du ska plantera en häck finns det flera alternativ att 
välja på förutom själva sorten.  
Billigast och enklast är s.k. barrotsplantor. De planteras 
tidigt på våren eller sent på hösten. Krukodlade plantor är 
lite dyrare, men har å andra sidan ett mer utvecklat 
rotsystem och kan planteras nästan när som helst. 
Snabbaste resultatet får du med ”färdig häck” (beställ-
ningsvara). Det är specialodlade och klippta plantor som 
ger ett färdigt och uppvuxet intryck på en gång. 

3. Vinterliguster  
Mörkgröna blad som den mestadels behåller över vintern. 
Vita, små blommor på försommaren och svarta bär på hösten. 
Växtzon 1-3. Ligustrum vulgare var. italicum ’Atrovirens’ 

4. Häcktuja   
Tät och fin avgränsning året runt. Kan vara friväxande men blir 
tätare med årlig, lätt beskärning. Blir ganska hög men kan top- 
pas när höjden är lagom. Växton 1-5. Thuja occidentalis ´Brabant´

1. Avenbok   
Tätt, frodigt växtsätt. När önskad höjd uppnåtts klipper man 
toppen. Bra som formklippt häck. Trivs bra även i torra lägen. 
Anspråkslös och lättodlad. Växtzon 1-4. Carpinus betulus

2. Bok  
Vackra, styva blad med fin bronsgul höstfärg som ofta sitter
kvar hela vintern. Trivs i tung, fukthållande jord. Klipp 
toppskottet när höjden är lagom. Växtzon 1-4. Fagus sylvatica

*Hedera helix ’Woerner’, växtzon 1-3
13

Våra bästa häckväxterVåra bästa häckväxter

Stl 80-100 cm, co (i kruka) Stl 80-100 cm, co (i kruka) 
115:-, 10 st115:-, 10 st    820:-820:-
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Växtskärmar av murgröna*Växtskärmar av murgröna*    
Grönt, tätt och vackert direkt.  Grönt, tätt och vackert direkt.  
Enkelt sätt att avskärma din trädgård.Enkelt sätt att avskärma din trädgård.

Priser växtskärmar 
Höjd 100 cm, bredd 120 cm  

2850:-
Höjd 180 cm, bredd 120 cm  

3700:- 

Anlägg ett växande tak!Anlägg ett växande tak!

Beställningvara

Beställningvara!

Stl 50-80 cm, barrotStl 50-80 cm, barrot
22,50:-22,50:-

Stl 50-80 cm, barrotStl 50-80 cm, barrot
27,50:-27,50:-

SStl 50-80 cm, barrottl 50-80 cm, barrot
24,50:-24,50:-

Anlägg ett vackert sedumtak som består av 7-12 
olika sedumarter. Sedummatta, med tillbehör, finns 
för platt och lutande tak samt för mark. Mattorna är 

0,8 x 1 m. Minimibeställning är 5,6 kvm (7 mattor).  
Odlas i Småland.  



Här finner du fina exempel på buskar som sprider 
tidig glädje på våren med uppiggande och vackra 
blommor på bar kvist. En del av dem kan faktiskt 
börja blomma fast snön ligger kvar. Låt dem hjälpa 
dig att lysa upp i mörkret och lätta upp humöret. 
Ta gärna in några kvistar och sätt i en vacker vas.

14

Körsbärskornell (1)
Kraftfull buske, 3-5 m hög. Blommar ymnigt 

på bar kvist med blekgula blomknippen. 
Får ätbara röda bär på hösten. Fin som 

solitär, läskydd eller storvuxen häck.  
Lättodlad. Växtzon 1-4. Cornus mas

Forsythia ’Freja’ E (2)
Medelstor buske med upprätt, brett 

växtsätt, ca 2-3 m hög. Rikligt med guld-
gula blommor i april-maj.  Friskt bladverk. 

Lättodlad, trivs på de flesta jordar.  
Växtzon 1-3. Forsythia intermedia ’Freja’ E

Stjärnmagnolia (3)
Medelstor buske med öppet växtsätt. Höjd 

1-2 m. Stjärnformade, vita, väldoftande 
blommor i april-maj. Bör planteras i djup, 

mullrik jord i vindskyddat läge.
Växtzon 1-4. Magnolia stellata, i sorter

Hybridkejsarolvon ’Charles Lamont´ (4)
Hybridkejsarolvon blommar extremt 

tidigt, vanligen i jan till mars, med rosa, 
väldoftande blommor i knippen.  

Blir 2-3 m hög. Växtzon 1-3. 
Viburnum x bodnantense ’Charles Lamont’

Hybridtrollhassel (5)
Medelstora buskar med luftigt växtsätt,  

ca 2-3 m höga. Märkligt formade, gula till 
orange- och kopparröda blommor bero-

ende på sort. Blommar vanligen i feb-mars 
om vädret tillåter. Trivs i mullrik jord i  
vindskyddat läge, gärna ihop med  
vintergröna växter.  Växtzon 1-3.  

Hamamelis intermedia, i sorter
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Tema:Tema:  Buskar som blommar  Buskar som blommar  
på bar kvistpå bar kvist

fr 225:-fr 225:- fr 335:-fr 335:-

fr 525:-fr 525:-

fr 495:-fr 495:-
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fr 175:-fr 175:-

Årets FlyingebuskeÅrets Flyingebuske
Manchurisk forsythia; Blommar tidigt på våren på 
bar kvist med stora gula blommor, tidigast av alla 
forsythior. Dekorativa, brunsvarta blomknoppar och 
sprakande röda och gula höstfärger.  
Upprätt och kompakt växtsätt, höjd 1-1,5 m. 
Fin som solitär, i grupp eller i samplantering med  
perenner eller andra mindre buskar.
Ta gärna in kvistar för drivning inomhus redan i  
januari-februari. Trivs bäst i soligt läge i näringsrik, 
väldränerad jord. Växtzon 1-5. Forsythia mandschurica E fr 175:-fr 175:-

Sort: ’Wild Cat’Sort: ’Wild Cat’



15

Brakved ’Fine Line’ (4) 
Intressant buske med stort prydnadsvär-
de. Smalt, upprätt växtsätt, ca 2-3 m hög. 
Har långa, smala blad i en grågrön färgton. 
Blir på hösten intensivt gul.  Lättodlad och 

anspråkslös, även i torra lägen. Växtzon 1-5. 
Frangula alnus ’Fine Line’
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fr 280:-fr 280:-

fr 395:-fr 395:-

fr 195:-fr 195:-
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Vingbenved (1) 
Tätvuxen buske med utbrett, oregelbundet 
växtsätt. Blir 1-2 m hög. Grenar försedda 

med fascinerande korklister. Får fantastiska, 
orangeröda frukter på hösten och dessutom 
knallröd höstfärg. Lättodlad i mull- och nä-
ringsrik jord. Växtzon 1-5. Euonymus alatus

Stor häxal (3) 
Mycket trevlig, medelstor buske med fina, 

flaskborstliknande blommor i maj.  
Höjden är 1-2 m och bladverket frodigt. Får 

fantastiska, glänsande röda färger på hösten.  
Trivs i mull- och näringsrik jord med är i  

övrigt lättodlad och förnöjsam. Växtzon 1-4.  
Fothergilla major

Rysk kornell ’Ivory Halo’ (2) 
Lågt, utbrett växtsätt, ca 1.5 m hög och bred. 
Vita blommor men framförallt dekorativa blad 
med vita kanter. Grenarna lyser vackert röda 
under vintern. Lättodlad på de flesta jordar. 

Bra till buskage och friväxande häck.  
Växtzon 1-5. Cornus alba ’Ivory Halo’
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fr 285:-fr 285:-

Årets Flyingebambu
Årets Flyingebambu

Tema:  Vintergrön stomme i trädgården
Järnek ’J. C. van Tol’ (1) 

En variant av järnek som inte har den 
vanliga järnekens taggiga blad. Brett, 

upprätt växtsätt, 2-3 m. Mörkt grönglänsan-
de, vintergröna blad och intensivt röda bär 
på hösten. Trivs i mullrik, fukthållande jord 

och gärna vindskyddat läge. En mycket  
fin solitärväxt. Växtzon 1-2. 
Ilex aquifolium ’J. C. van Tol’

Lagerhägg ’Etna’ (2) 
Frodig buske med brett växtsätt, ca 1.5 m 

hög och bred. Vita blommor i upprätta ställ-
ningar i maj-juni. Läderartade blad med djup 
grönska. Får små svarta frukter på hösten. 

Trivs i mullrik och fukthållande jord i  
skyddat läge. Växtzon 1-3.  
Prunus laurocerasus ’Etna’

Årets Flyingebambu ’Blue Lizard’ (3) 
Bergbambun ’Blue Lizard’ blir ca 1.5 m bred 

och 3 m hög efter 5 år. De intensivt gröna bladen 
har en svag nyans av blått i sig och ger ett  

mycket fräscht intryck. Sorten är lättodlad men 
trivs bäst i vindskyddat läge i något fukthållan-
de, mullrik jord. Väldigt fin ensam men även 
i blandade planteringar med andra bambu 

och/eller gräs. Växtzon 1-2.  
Fargesia ’Blue Lizard’
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fr 365:-fr 365:-

fr 235:-fr 235:-fr 475:-fr 475:-
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Tema:  Buskar som pryder året runt!Buskar som pryder året runt!



Välkommen in...Välkommen in...

...till vår innebutik där du hittar ett stort urval av krukväxter 
och inomhusblommor samt dekoration, presentartiklar och 
inredningsdetaljer. Här finns även allt som hör växtskydd till 

och andra tillbehör för trädgården som växtnäring, 
sekatörer, uppbindning m.m.

16



Informationsdisken finns för att 
ge dig som kund tips och råd, 

hantera beställningar eller svara 
på frågor om trädgård och växter.  

Här finner du alltid kunnig 
personal som hjälper dig på 

bästa sätt. Även ute i garden-
centret kan du få svar på det 

mesta av vår personal.

RådgivningRådgivning

17



Klematis ’Helsingborg’ är en frodig, småblommig klematis 
som blir 2.5-3 m hög. Blommar intensivt och rikligt i maj 
till juni med blåvioletta, nickande klockor. Får dekorativa 
fröställningar senare på säsongen. Lämplig mot spaljé, 

plank, träd och som marktäckare. Lättodlad och  
anspråkslös, trivs bra även i norrläge.  

Endast lätt putsning tidigt på våren eller efter blomning. 
Växtzon 1-5. 

Clematis Atragene-Gruppen ’Helsingborg’
18

195:-195:-

Klematis ’Albina Plena’ (4) 
Otroligt starkväxande sort som blir 3-4 m hög och 

nästan lika bred. Öppet klockformade, lysande  
vita blommor i maj-juni. Återkommande blommor  

fram till oktober. Lättodlad, perfekt upp utmed  
trädstammar. Växtzon 1-5. 

Clematis Atragene-Gruppen ’Albina Plena’ E (sibirisk klematis)

Äkta kaprifol ’Inga’ (1) 
Härligt slingrande klätterväxt 

som blir 3-4 m hög. Översållas 
av vita blommor med rosa utsida 

i maj till juni. Doften är otroligt 
stark och behaglig. Sorten är 
utvald i Kaukasus. En växt för 

pergola, plank och liknande större 
konstruktioner. Växtzon 1-4.

Lonicera caprifolium ’Inga’
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155:-155:-
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Skuggtåliga klättrareSkuggtåliga klättrare

Klematis ’Etoile Violette’ (2) 
Starkväxande sort ur den tacksamma 
gruppen ”italiensk klematis”. Mycket 

rikligt med purpurfärgade, 6-9 cm stora 
blommor från juni till augusti. Blir ca 3-4 
m hög och nästan lika bred. Passar fint 
på spaljé och obelisk men även till att 

låta klättra bland buskar och träd  
i buskage. Växtzon 1-4.  

Clematis Viticella-Gruppen ’Etoile Violette’

Koreansk pipranka (3) 
Kraftigväxande klättrare som blir 4-6 m hög. 
Får stora, dekorativt hjärtformade blad med 
en anstrykning av grått. Lustigt pipformade, 

gula blommor. Mycket snabbväxande.  
Bra mot fasader, i pergola.   

Växtzon 1-4. Aristolochia manchuriensis E

Årets FlyingeklätterväxtÅrets Flyingeklätterväxt

195:-195:-

425:-425:-

210:-210:-
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Rosor på kinden Rosor på kinden 
och solsken och solsken 
i blicki blick

’Hansestadt Rostock’ (3) Ca 10 cm stora, fyllda, apri-
kosgula blommor från juli och fram till sen höst. 60-80 
cm hög. Till grupper, i kruka, eller snitt. Växtzon 1-4.  
Rabattros, Floribunda-Gruppen

’Linnaeus’ (2) Underbar sort med blommor i rosa till 
gult. Tätt, upprätt växtsätt, ca 1 m hög och bred. Blommar 
rikligt från midsommar till sen höst. I grupp, som solitär, 
till häck. Växtzon 1-4. Rabattros, Moderna Buskros-Gruppen

’Buff Beauty’ (4) Tätt, brett, något bågigt växtsätt, drygt 
1 m hög. Välfyllda, aprikosgula blommor i klasar med ljuvlig 
doft. Blommar från juli till höst. Bäst till grupper men även 
som solitär. Växtzon 1-3. Buskros, Moschata-Gruppen

’Stockholm’ (6) – Årets Flyingeros
Ett riktigt bra val med tätt fyllda, limegula blommor i 
klasar från juli till sen höst. Doften är kryddig och stark.  
Buskigt växtsätt, knappt 1 m hög. Till grupper men även i 
kruka, till snitt. Växtzon 1-4. Rabattros, Polyantha-Gruppen
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210:-210:-

Årets FlyingerosÅrets Flyingeros
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’Lichtkönigin Lucia’ (5) En av de bästa gula sorterna 
med enorm blomrikedom från juni till höst. Buskigt växt- 
sätt, 2 m hög. Med lätt beskärning en ca 3 m hög klätter-
ros. Bra till grupper, som solitär, vid plank och pelare. Växt-
zon 1-4. Buskros/Klätterros, Moderna Buskros-Gruppen

’Hybrida’ (1) En av de bästa klätterrosorna. 6-7 m hög 
och nästan lika bred. Ljusgula, halvfyllda blommor i juni 
till juli. Söt, honungsliknande doft. Rikligt med nypon.
Lättodlad, mot väggar, i pergola, staket och framförallt 
upp i träd. Växtzon 1-5. Klätterros, Helenae-Gruppen 



Vi har ett omtyckt och inspirerande Vi har ett omtyckt och inspirerande 
sortiment av medelhavsväxter.  sortiment av medelhavsväxter.  

Välj bland citrus av alla  Välj bland citrus av alla  
de slag, rosmarin, lager,  de slag, rosmarin, lager,  
olivträd, palmer, m.m.olivträd, palmer, m.m.
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Missa inte vårt  
mycket stora och varierade 

utbud av krukor som 
passar till medelhavsväxter
och andra trädgårdsväxter.

MedelhavsväxterMedelhavsväxter  



I vårt växthus hittar du I vårt växthus hittar du 
alla de sommarblommor alla de sommarblommor 
som behövs för en som behövs för en 
prunkande trädgård, prunkande trädgård, 
balkong och uteplats.balkong och uteplats.  

Från tidig vår till sen höst har vi ett 
brett sortiment av säsongens växter. 

Vi tipsar om hur du kan plantera något 
fint vid entrén, fylla din balkonglåda 

eller komplettera din rabatt med 
sommarblommor. 

Under våren och sommaren fyller 
vi vårt stora växthus med sommar-

blommor och där kan du välja mellan 
många olika sorter. Eller varför 

inte härliga ätbara växter såsom 
gurka, tomat, chili m.m.

Det bästa av årstidernaDet bästa av årstiderna
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Spade ’Toolite’
Specialtillverkad spade 
för att gräva i lera och 
vattenrik massa. 
Hålen i bladet gör att 
massan släpper lätt. 
En rejäl stålring binder 
samman stålbladet 
med skaftet. 
Extra hållbart 
glasfiberskaft. 
615:-

Smarta specialredskap

Spade ’Smal’
Kvalitetsspade med 
starkt fjäderstålblad, 

13.5 x 35 cm, som 
inte böjs eller bryts.
Rejäl stålring binder 

samman bladet 
med skaftet. 

Extra hållbart 
glasfiberskaft.

550:-

Rosor Feed & Shine
Bladgödsel. Motverkar blad- 
svamp som mjöldagg, rost  

och svartfläcksjuka. 
Spruta på bladen tills det droppar, 1 g/vecka.  

Spray 750 ml 130:-
Konc 500 ml 375:-

Buxbom Feed & Shine
Bladgödsel som motverkar 

buxbomssot. Håller växterna 
gröna och friska. 

Spruta på bladen tills det droppar, 1 g/vecka.  
Spray 750 ml 130:-
Konc 500 ml 375:-

Grönsaker Feed & Shine
Bladgödsel som motverkar 

bl. a. mjöldagg, gråmögel och 
gurkbladmögel. 

Spruta på bladen tills det droppar, 1 g/vecka.  
Spray 750 ml 130:-
Konc 500 ml 375:-

BIO Växtstart
Med mykorrhiza-
bildande mycel. 
Starthjälp för 
alla växter, ute 
och inne. 
Utmärkt vid 
jordtrötthet 
hos t. ex. rosor.  
700 gr 250:-

TrädgårdsbutikenTrädgårdsbutiken
I vår Trädgårdsbutik finns ett stort urval av trädgårds-
tillbehör, redskap samt dammprodukter. 
Vi har även bevattning, fröer, plantuppdragning, lökar,
knölar, sättpotatis, odlingslådor och annat aktuellt för 
säsongen. Strax utanför Trädgårdsbutiken finns spaljéer,  
dammdukar, jord, gödsel och täckmaterial.

NYHET
NYHET



23

Barnredskap 
med träskaft 

  Räfsa, metall 75:-
Kvast, trä 57:- 

  Lövräfsa, plast 35:-
Skyffel, metall 53:-

Insektsstudiebox 
Små föremål placeras i lådan 
och kan ses från olika vinklar. 

Förstoringsvy 6 x. 140:-

Barnskottkärra 
med trähandtag 

395:-

Gunga i plast 
Maxlast 50 kg. 155:-

Barnparaplyer med oli-
ka djurmotiv 75:- (100:-)

Barnhandskar 
Läderlook 45:-  Tyg 35:-

Klätterstegar/klätterrep 
3D - 1,55 m lång 625:-

1,9 m lång 150:-
Rep 2 m långt 220:-

Reservation för ev. slutförsäljning

Barnvattenkanna 
Grön metall 185:- Barnstråhatt 55:-Barnsopset

Olika färger   100:- (125:-)

Barnhandspade
Olika färger  30:-

Barnskottkärra 
med metallhandtag 

340:- 

Barnhandskar 
Nyckelpiga och Bi 140:-

Barnförkläde 
55:- (75:-)

BBaarrnneennss  ttrrääddggåårrdd



Plantjord 50 l
1 st 42:-

4 st 120:-

Jord & täckmaterial –
stort sortiment

Barkmull 50 l
1 st 48:-

3 st 110:-

Täckbark 50 l
1 st 48:-

3 st 110:-

Toppdress 50 l
1 st 48:-

3 st 110:-

Flyinge Plantjord 50 l
En av marknadens  
bästa plantjordar!

1 st 73:-, 3 st 185:-

Kogödsel 50 l
1 st 63:-

2 st 105:-

Hönsgödsel, 
granulerad 16 l
1 st 80:-

Urnjord 50 l
1 st 75:-

2 st 130:-

Rhodojord 50 l
1 st 75:-

2 st 130:-

Rosjord 50 l
1 st 75:-

2 st 130:-
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Pelargon-
jord 18 l
1 st 53:-

Medelhavs-
jord 18 l
1 st 70:-

Reservation för ev. slutförsäljning

Rhodo- &  
naturtorv 50 l

1 st 48:-
2 st 90:-

Gräsmattegödsel  
Exakt 250 m2

Inkapslad näring. Ger exakt 
dos under 5 månader.

1 st 430:-

Tomatjord 50 l
1 st 75:-

2 st 130:-

NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

Succén 
Succén 

fortsätter!
fortsätter!



Planteringskant i cortenplåt
Rostar till en vacker gyllenbrun färg på någon månad, 

beroende på väder. Bygg enkelt genom att skruva ihop 
plåtlängder till längre kanter och planteringslådor.

Plantjord 40 l
1 st 73:-

2 st 125:-

Barkmylla 40 l
Gödslad, perfekt för 
ler- och sandjordar.

1 st 63:-
3 st 150:-

Rhododendrontorv 
Extra grov torv 
för anläggning 

av surjords-
rabatter.

250 l  217:- 

U-jord 50 l
För näringskrävande 

växter i urnor,  
amplar & krukor

1 st 130:-
2 st 200:-

MULCHING = Att ovanpå befintlig jord tillföra ett nytt 
lager med jord, kompost, barkmylla. Det ger nytt liv åt 

en ”trött” jord och underlättar ogräsrensningen.  
Blanda gärna flera material. 

Till häckar, äldre planteringar, träd & barrväxter:
Blanda Barkmylla + Flyingejord + Kogödsel

Till rododendronplanteringar:
Blanda Rododendronjord + Kogödsel

Räkneexempel: en säck (50 liter) ger ett 5 cm tjockt 
täcke per m2. Till 10 m2 går det alltså åt 10 säckar.

Testa  mulching!Testa  mulching!
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Gödsel för köks- 
trädgården

Pelleterad, vegetabilisk 
gödsel. Kan användas av 
veganer. Räcker till 30 m2. 

195:-

Gödsel för 
frukt & bär

 Pelleterad. Återvunna råva-
ror från livsmedelsindustrin. 
Räcker till 30 m2. 195:-

Gräsgödsel Natur 
Pelleterad. Naturgödsel, 
extra rikt på kväve. 
Räcker till 300 m2. 
305:-

Hönsgödsel 
Pelleterad.

 Räcker till 30 m2. 195:-

Reservation för ev. slutförsäljning

Hercules rabattkant
Glöm grästrimning och kantskärning! Kan böjas i runda 
former. Inga vassa kanter. Kör med gräsklipparen över 

kanten. Rulle om 6 meter, höjd 12 cm. 350:-

Ergo spade
Handens bästa vän. Världsunikt skaft 
som avlastar handleden. 
Två olika ergonomiska grepp 
för grävning mot dig 
och från dig. 85:-

Lucko L2
Ergonomiskt grepp. Handleden 

avlastas, ligger stadigt i handen. 
Lätt att komma åt djupt ner i jorden. 

Även bra på hårda jordar. 85:-



Gräsgödsel
340 m2  320:-
680 m2  575:-

Mossa
180 m2  315:-
360 m2  575:-

Spridarvagn 10 l
Slagtålig plast, tål även salt 
och sand. Sprider 3 m brett. 

Inställningsbar.
860:-

Växa
Ger mer blomning och  

bättre fruktsättning.
150 m2  195:-

Trädgårdsgödsel
300 m2  320:-

Reservation för ev. slutförsäljning

Trädgårdsbänkar i granitTrädgårdsbänkar i granit

Stort urval av Stort urval av 
sättpotatis & sättpotatis & 
sättlök!sättlök!
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Mörkgrå granit,  
polerad sits. 

L 115 cm, B 35 cm, H 44 cm  
2400:-

Mörkgrå granit, 
polerad sits. 

L 120 cm, B 40 cm,  
H 45 cm  

3600:-

Garden Light
Redskap i lättviktsmaterial.  
Lätta och behagliga 
att arbeta med. 

Mörkgrå granit,  
polerad sits. 

L 100 cm, B 35 cm, H 44 cm  
2800:-
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Brilliant  
Gräsgödsel

Långtidsverkande 
6-8 veckor vilket 

motverkar mossan. 
Räcker till 330 m2

225:- (275:-)

Österlen Villa
Slitstark, snabb  

etablering.
1 kg 110:-
5 kg 460:-

Siesta
Låga näringskrav. 
Klarar torra lägen.

1 kg 130:-
5 kg 565:-

Villa Lyx
Exklusiv. Kräver 
färre klippningar.

1 kg 150:-
5 kg 605:-

Shadow
För skuggigt läge. 
Snabb etablering 

och torktålig. 
1 kg 200:-

Gräsfrö av hög kvalitet med topprankade sorter.  
90% av allt gräsfrö är odlat av svenska bönder.

Reparera
Snabbväxande. 
Reparation av  

skadade fläckar. 
1 kg 115:-

Plantjord    Rosjord    Kogödsel  Grönsaksjord

Reservation för ev. slutförsäljning

Fjäril- & humle-
blomster

Gynnar humlor, bin 
och andra insekter. 
50 g (30-35 m2) 195:-

Alla Simontorps jordar är KRAV-märkta. 
40 l  83:-  2 st  150:-

Vi har ett stort sortiment Vi har ett stort sortiment 
av spaljéer, rosenbågar av spaljéer, rosenbågar 

och obelisker.  och obelisker.  
Här ser du Här ser du 
ett urval.ett urval.

Blomsteräng
Mix av olika ängs-

blommor. Sås 
tillsammans med 
gräsfrö Siesta, för 

en vacker äng.
70 g (ca 70-100 m2) 

170:-

Superb  
Gräsgödsel

Innehåller järnsulfat 
som tränger undan 
mossan. Räcker till 

600 m2

300:- (350:-)

Fröportioner KRAV
Vi har Weibulls sortiment 

av KRAV-märkta fröer. 

ROUNDUP
Spray 1 L 

Klar att använ-
das. Synlig effekt 
inom 48 timmar. 

220:-

ROUNDUP
Tryckspray 2,5 L 
Klar att använ-

das. Synlig effekt 
inom 48 timmar. 

445:-

ROUNDUP
Refill/dunk 2,5 L 
Klar att använ-

das. Synlig effekt 
inom 48 timmar. 

355:-
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Färdig gräsmatta på rulle
Det bästa alternativet när man snabbt vill 

ha en ny gräsmatta. Beställningar gör ni hos 
oss, minimum 15 m2. Upp till 40 m2 kan häm-
tas hos oss i Flyinge. Annars gäller hemleve-
rans och då tillkommer leveranskostnader.

Innehåll: 60 % ängsgröe, 40 % rödsvingel
Storlek: 58 cm bred, 172 cm lång
Tjocklek: ca 2,5 cm
Vikt: ca 20 kg/rulle beroende på fuktighet

15-24 m2  125:-/m2

25-30 m2  110:-/m2

31-40 m2  95:-/m2

över 40 m2  40:-/m2  + lev.kostnad

Svarta trädstörar
Smälter fint in i miljön. 

Olika längder och tjocklek.

Trädstörar
Impregnerad furu i olika 
längder och tjocklekar.

Rabattkant
Gjord av halvrunda, 

impregnerade stolpar, 
monterade med grov tråd.
20 x 200 cm 120:- (150:-)
30 x 200 cm 170:- (205:-)
40 x 200 cm 255:- (310:-)

Reservation för ev. slutförsäljning

Vi  har Lord Nelsons 
största frösortiment!timent!

Harvy - 
den hydroponiska 

odlingslådan
I Harvy odlar du t. ex. 

nyttiga gröna blad och örter 
i vatten, utan jord och krav 
på förkunskaper. Inomhus 

eller utomhus.

Startpaket:
1 odlingslåda med lock
1 flaska växtnäring
6 försådda olingspluggar 
(sallat, basilika)
6 pluggkorgar

495:-

KastanjestaketKastanjestaket
4-5 cm eller 7-8 cm mellan 

stolparna. Höjd: 90, 120, 150  
eller 175 cm. Grind komplett 

med gångjärna och hasp.  
Stolpar olika mått.

BESTÄLLNINGSVARA!

Denimförkläde
Kraftigt och välskräd-
dat för riktigt arbete i 
trädgården. 175:-

Vinfat + benställ 2850:-
Endast vinfat 1600:-

Endast benställ 1700:-

Spanska ekfat
Gediget hantverk!

42 cm 740:- (800:-)
52 cm 885:- (1000:-)

62 cm 1075:- (1200:-)

Kapat vinfat (70 x 45 cm) & kraftigt  
benställ i obehandlat stål

BESTÄLLNINGSVARA!
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Spännande sortiment för din Spännande sortiment för din 
damm och för vatten i  damm och för vatten i  
trädgård, på balkong  trädgård, på balkong  

eller terrass.eller terrass.

Hordeum 
Naturligt medel mot långa 

trådalger i din damm.
2,5 liter
215:- 

Reservation för ev. slutförsäljning

SprinklerpistolSprinklerpistol  med metallkropp och med metallkropp och 
åtta sprutmöster. åtta sprutmöster. 300:- (340:-)

Slangset Superhoze 30 mSlangset Superhoze 30 m
30 m expanderande slang inkl. kopplingar och munstycke.30 m expanderande slang inkl. kopplingar och munstycke.

485:- (540:-)

TrycksprutaTryckspruta
360° funktion för 360° funktion för 

sprutning av bladens undersida.  sprutning av bladens undersida.  
Kan även användas till ättika.Kan även användas till ättika.

190:- (225:-)

Ta tillvara det naturliga  Ta tillvara det naturliga  
regnvattnet!regnvattnet!  

Regntunna 200 l  
Inbyggt överfyllnads- 

skydd, vattnet flödar ner 
via stupröret när  

tunnan är full. 
Med lock, kran, fot,  

anslutning till stuprör.
1160:- 

Regntunna 100 l  
Inbyggt överfyllnads-
skydd, vattnet flödar  
ner via stupröret när 

tunnan är full. 
Med lock, kran, fot, 

anslutning till stuprör. 
915:-

Dekorset ’Rinnande krukor’
Komplett med LED-ljus, pump och 
transformator. 1250:- (1550:-)

Dekorset ’Amfora’
Komplett med pump, 

transformator och LED-ljus.
1625:- (2050:-) Rökmaskin, flytande

Med inbyggd flytfunktion och LED-belysning. 
Skapar en spännande stämning. Kan placeras i 

mindre vattenbehållare eller damm. 1210:-

FyrkantspridareFyrkantspridare
Justerbar. Max yta 180 mJusterbar. Max yta 180 m2 2 

195:- (235:-)
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Fjärilshotell
Skyddar mot regn, vind  
och kyla. Placeras där  

det finns nektarrika  
blommor och buskar. 175:-

Nyckelpigehotell
Idealiskt gömställe 

under våta och kalla 
dagar, samt vinteran-

läggning. 200:-

Insektshotell 
Olika sorter som erbjuder ett trivsamt  

boende och vinteranläggning för flera arter av insekter 
255:- (vänster), 190:- (mitten), 160:- (höger)

Hotellgäster i trädgården

Reservation för ev. slutförsäljning

Vi fortsätter med insektshotell i flera varianter. De har blivit en riktig succé.  
Insekterna fyller en väldigt viktig funktion i våra trädgårdar såsom pollinerare och även  

som naturliga bekämpare av olika skadegörare. Dessutom har vi utökat med attraktioner  
för igelkottar och ekorrar som ju är välkomna inslag i trädgården.

Ekorrbo 
Ekorren vill gärna ha två 

ingångar. I händelse av fara  
kan den då snabbt  

fly boet. 285:-

Ekorrmatare 
Ekorrar är smarta när det 

gäller att få mat. På kort tid 
upptäcker de hur de kan 

öppna taket för att komma 
åt maten. 130:-

Igelkottbo av flätad korg 265:-

Igelkottbo 
av trä
350:-

Fodermatare
för fjärilar. För både flytande 

och fast mat (fruktbitar).  
Kan hängas eller placeras 

stående. 100:-
Solitärbin är flitiga pollinerare i 
trädgården. De hjälper till att 

pollinera t. ex. våra bär-
buskar och fruktträd så att  

vi får högre skördar.

Underlätta för igel-
kotten med ett eget 

bo. Den använder sin 
bostad året runt för 

att sova och föda sina 
ungar på våren.

Nyckelpigorna tillhör de nyttigaste 
insekterna i vår trädgård. En nyckelpiga 

äter ca 100 bladlöss om dagen.

Tvestjärten och guld-
ögonsländan spelar en 

viktig roll i bekämpningen 
av bladlöss och andra 

skadeinsekter.
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Trädgårdskonsultation  
hemma i er trädgård

Har ni planer för er trädgård men 
behöver hjälp med att konkretisera 
dem? Då är det perfekt att bjuda 

hem Annika Sjölin. Ni visar runt och 
berättar om era tankar och idéer 

kring er trädgård. Hembesöket ger 
Annika möjlighet att direkt få koll på 
vilka förutsättningar just ni har och 

identifiera eventuella brister  
och problem.  

Annika ger muntliga tips och råd på 
åtgärder och förslag på växter som 

kan passa just er.

Boka muntlig trädgårdskonsultation med vår egen  
trädgårdsdesigner Annika Sjölin!

Antingen ses vi hemma i er egen trädgård eller hos  
oss på Flyinge Plantshop.

Trädgårdskonsultation på  
Flyinge Plantshop

Vill ni ha hjälp att komma igång eller 
vidare med era trädgårdsplaner?  

Sitt ner med Annika Sjölin i vårt Café 
och berätta om era tankar och idéer.  

När detta är gjort går ni runt i vårt  
Gardencenter och tittar på olika  

växtalternativ som kan passa just er. 
Det går att boka både 2 eller  

3 timmar beroende på omfattning  
av trädgård och intresse.  

Med er hem får ni massor av  
inspiration samt muntliga  

tips och råd.

Retro FM:s Hasse Strandberg och 
Flyinge Plantshops trädgårdsdesigner, 

Annika Sjölin har hittills sänt tre säsonger av 
podden ”Trädgårdssnack - För dig med gröna 

fingrar och jord under naglarna”.  
Den fjärde säsongen kommer i slutet av mars.

Podden släpps kl 15:00 varannan fredag på vår 
hemsida samt där poddar finns. Podden behandlar 

allt möjligt som rör din trädgård och även tidigare 
säsonger finns såklart tillgängliga på vår hemsida och 

där poddar finns. Trevlig lyssning!

FÖLJ TRÄDGÅRDSSNACK I SOCIALA MEDIER

TrädgårdskonsultationTrädgårdskonsultation

Kontakta Annika; annika.sjolin@flyingeplantshop.se 
alternativt telefon 076-762 45 27 eller 046-523 55

Mer information på vår hemsida  
https://www.flyingeplantshop.se/konsultation

FÖR 
FJÄRDE 
ÅRET;
Följ vår 

egen träd-
gårdspodd!

Annika Sjölin  – Trädgårdsdesigner

”Något för dig som behöver idéer och goda 
råd på väg mot din drömträdgård.”
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Välkommen till ett riktigt 
GardenCenter och  

mysigt Trädgårdscafé

Plantskolevägen 6, Flyinge   Tel. 046-523 55
www.flyingeplantshop.se   info@flyingeplantshop.se

Öppettider Gardencenter: Vardagar 10-19,  
Lördag, söndag och helgdag 10-16.30

Öppettider Café Smedjan: Vardagar 11-17,  
Lördag, söndag och helgdag 11-16.00

Jordnära sedan 1969

Samtliga priser gäller 
t.o.m. 21/6 2020 eller så 

långt lagret räcker.

V
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Följ oss på sociala medier  @flyingeplantshopFölj oss på sociala medier  @flyingeplantshop

FFlyinge lyinge PPlantshoplantshop


