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2020 blev ett minst sagt annorlunda år för oss alla och även om vi fortfarande är kvar i pandemins grepp så börjar vi 
se en strimma ljus i tunneln. Det enda positiva som denna hemska pandemi fört med sig är för oss ett ökat träd-
gårdsintresse. De ”riktiga” trädgårdsbutikerna blir dock färre och färre och man kan numera köpa växter nästan 
överallt. Denna förändring 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 nu finns och det som särskiljer oss från många  
andra är vårt breda sortiment, kunskapen hos personalen samt hög kvalitet på växterna.
 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 säsongsblommor till buskar, rosor, klätterväxter, träd, m.m. Förutom 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 inredningsbutik.
 När ni besöker oss får ni inte missa vårt mysiga trädgårdscafé som erbjuder goda sallader, mackor, pajer samt 
hembakta kakor och riktigt gott kaffe. I direkt anslutning till caféets uteservering finns en lekplats som är mycket 
populär bland våra yngre besökare.  
 Förutom vårt gardencenter och café, vill jag kort presentera 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. 
 

Bobby Seger, VD

Detta får ni alltid hos oss:
Kunskap, kvalitet och service

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 (gäller endast vedartade växter) – 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.

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

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.

Hej! Det är vi som jobbar med företagskunder

Med hänsyn till Covid-19 (Coronaviruset)
Detta gör vi för att hjälpa till och minska smittspridningen:
- Vi har maxantal i alla butiksdelar som är inomhus (enligt den nya pandemilagen)

- Vi har rådgivning och kassa utomhus när vädret tillåter

- Vi har satt upp plexiglas vid infodisk och kassan som är inomhus

- Vi erbjuder alla anställda att använda munskydd/visir

- Vi har handsprit tillgängligt för alla kunder och personal

- Vi håller avstånd till våra kunder

- Vi har ökat upp våra städrutiner, både i butik och personalutrymmen

- Vi har avståndsmarkeringar vid köbildning i vårt café

- Vi har minskat antal bord i vår cafédel inomhus och tillåter endast 4 personer/bord

- Vi har utökat vår cafédel utomhus och den är tillgänglig direkt vid öppning (8/3)

- Vi stannar hemma vid minsta symtom

Detta vill vi att du som kund gör för att hjälpa till  
att minska smittspridningen:
- Respektera maxantalen som finns för respektive butiksdel som är inomhus

- Stanna hemma vid minsta symtom

- Håll avstånd

2 meter

Egen odling av prydnadsbuskar i kruka.

Välkommen till Flyinge Plantshop  
och Café Smedjan



Café Smedjan ger dig som kund en möjlighet att ta en paus 
och fylla på depåerna när du besöker vårt stora GardenCenter. 
 Vi serverar hembakade kakor och bakelser, samt riktigt gott
kaffe. Förutom detta finns det matigare alternativ såsom 
smörgåsar, sallader, pajer, m.m.

cafesmedjan



Röda vinbär Fruktträd

Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) ’Röda Holländska’
Röda vinbär. Kraftigt växtsätt, upprätt. Minst 1,5 meter hög. Medelstora bär  
med bra smak. Trivs i soligt läge. Utmärkt till saft och sylt. Odlingszon 1-6.  
 
Pris från .........................................................................................155: -  ○

Röda vinbär är lättodlade och populära. De är goda till sylt,  
paj, gelé, saft eller bara som de är! Syran i bären gör att de blir 
hållbara länge och lämpliga att frysa in.

Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) ’Jonkheer van Tets’
Röda vinbär. Mycket kraftigt och upprätt växtsätt. Minst 1,5 meter hög 
och 2 meter bred. Stora, lysande mörkröda bär som sitter tätt på tunna 
klaseskaft. Tunt skal med bra syrlighet. Mognar tidigt. Solig placering. 
Utmärkt till saft och sylt. Odlingszon 1-5.
Pris från ................................................................................... 155: -  ○

Fruktträd bör finnas i alla trädgårdar, stora som små. Äpplen, körsbär, päron, 
persika, aprikos, mandel och plommon, m.fl. alla med en ljuvlig vårblomning.  
När träden är pollinerade, av våra vänner insekterna och frukten börjar mogna, 
är lyckan fullkomlig. Vänd dig gärna till oss för rådgivning om sortval, grund-
stamsval, skötsel, beskärning, m.m.

från 625: -  ○ från 625: -  ○

från 625: -  ○ från 625: -  ○
KörsbärKörsbär

PlommonPlommon PäronPäron

ÄppleÄpple

Vi har fruktträd för den  
lilla trädgården, spaljéer  
och pelarträd.

Dvärgformer, svagväxande, låga 
och buskiga! Välkomna till oss och 
rådfråga så berättar vi mer!

Persika & AprikosPersika & Aprikos
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Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) ’Rovada’
Röda vinbär. Mycket stora, goda lysande röda bär i otroligt långa, stora klasar. 
Lättplockade. Frisk och kraftigväxande buske. Höjd 1,3 meter. Ger stor skörd  
i slutet av juli. Sorten har frisk syrlig smak och har bär med tunt skal.  
Odlingszon 1-4.  
Pris från ...................................................................................... 155: -  ○

Årets Flyingebärbuske

från 725: -  ○

Teckenförk lar ing 
○ So l igt 
◐ Halvskug g igt 
● Skug g igt
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PERENNER
Vackra tillsammans med årets perenn!

Perenn lök med långt  
prydnadsvärde
Allium ’Millenium’ är en perenn prydnadslök 
som förökas genom delning precis som 
andra perenner. Till skillnad mot vanlig vår-
blommande Allium vissnar inte ’Millenium’  
ner efter blomningen utan behåller sitt 
gröna glänsande bladverk hela säsongen. 
Sorten blommar först från juli till september 
och tillför trädgården färg under sensomma-
ren. Allium ’Millenium’ kommer från USA.

Användning
Allium ’Millenium’ är kompakt och dess 
upprätta blomstjälkar blir omkring 30 cm 
höga. Blommorna är 5 cm stora rosaviolet-
ta blombollar som uppskattas mycket av 
fjärilar. Dess blad doftar svagt av lök om man 
gnuggar dem i handen. ’Millenium’ passar 
såväl i rabatt som i kruka ensam, men allra 
helst tillsammans med andra perenner. De 
vackra blommorna ger även glädje inomhus 
då ’Millenium’ lämpar sig väl till snitt.

Allium ’Millenium’
Trädgårdskantlök. Rosalila 5 cm stor blommar  
i juli-augusti. Ca 30 cm hög. Full sol och 
väldränerat. Allium ’Millenium’.

Pris från .....................................73: -  ○

Trädgårdskantlök 
Allium ’Millenium’

Årets Perenn 2021

Heuchera ’Lime Marmelade’
Hjärtformade limegröna blad. Små vita klockformade blommor i 
juni - juli. 20-30 cm hög. Halvskugga. Väldränerad bra jord, gärna  
kalkrik. Undvik vinterfukt. Dekorativ i rabatt och kruka. Utmärkt 
kantväxt och marktäckare. Pris från ....................73: -  ○◐

Heuchera ’Palace Purple’
Trivs i sol-halvskugga. Vita blommor. Höjd 25-35 cm. Blommar i 
juni - september. Trivs i väldränerad bra trädgårdsjord. Rödbruna 
bronsskiftande blad. Vita blommor. Långlivad och frisk. Utmärkt 
kantväxt och marktäckare. Pris från ........................... 36: -  ○◐

Kärleksört
Hylotelephium, har fint bladverk hela  
säsongen och blommar senare än Allium.

Stachys byzantina ’Big Ears’
Trivs i sol. Oansenlig blomning. Höjd 30 cm. Stora silvriga mjuka 
blad i täta mattor. Mycket bra marktäckare och rabattperenn. 
Fin som kantväxt, i grusträdgård och stenparti. 
Pris från .................................................................56: -  ○

Hylotelephium ’Herbstfreude’
Trivs i sol-halvskugga. Lättodlad perenn som trivs i väldränerad 
ganska mager jord. Mörkt purpurröda blommor. Höjd 50 cm. Blom-
mar i augusti - oktober. En av våra bästa höstblommande perenner. 
Fin till snitt. Bra fjärils- och biväxt. Pris från .................. 46: -  ○

Hylotelephium ’Matrona’
Mörkt purpurrosa och röda blommor. Höjd 50-60 cm. Blommar i 
augusti - oktober. Sol-halvskugga. Lättodlad perenn som trivs i väl- 
dränerad ganska mager jord. Gröna och purpurröda blad. Rosaröda 
blomflockar. Bra fjärils- och biväxt. Pris från ...................46: -  ○

Stachys byzantina ’Silver Carpet’
Trivs i sol. Oansenlig blomning. Höjd 15 cm. Silvervita mjuka 
blad i täta mattor. Mycket bra marktäckare och rabattperenn. 
Fin som kantväxt, i grusträdgård och stenparti. 
Pris från ...................................................................... 46: -  ○

Lammöron
Stachys byzantina. ”De gråa, ludna, fina bladen passar väldigt 
bra ihop med de långa snygga bladen hos Allium ´Millenium´.
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2  Pinus mugo Bergtall. Höjd 3-6 meter. Styva mörkgröna barr. Soligt till  
halvskuggigt läge på de flesta jordar. Används i grupper, friväxande häckar eller  
slänter. Lättodlad! Odlingszon 1-6.  
Pris från  ............................................................................................ 195: -  ○◐

3  Pinus mugo var. pumilio Balkanbergtall. Låg, bredväxande tall med 
många tätt sittande grenar och kuddformat växtsätt. Höjd 1-2 meter. Trivs soligt eller  
i halvskugga, även på magra jordar. Används i grupper, marktäckare eller slänter.  
Lättplacerad! Odlingszon 1-7. 

Pris från  ................................................................................................. 280: -  ○◐

4  Cryptomeria japonica ’Compacta’ Kryptomeria. Tätväxande  
kägelformat växtsätt med en höjd på cirka 1 meter. Blågröna barr, rödbrun bark och  
små kottar. Trivs i sol till halvskugga i fuktiga humusrika jordar. Vindskyddat.  
Odlingszon 1.
Pris från  .................................................................................................. 395: -  ○◐

5  Picea abies ’Pusch’ Dvärgkottegran. Dvärgform med bra växtsätt. Höjd 1 
meter. Bildar redan som ung kottar i skottspetsarna. Ej för torrt läge. Sol till halvskugga. 
Spännande dvärgform av vanlig gran! Odlingszon 1-6. 
Pris från  ....................................................................................................420: -  ○◐

6  Thuja occidentalis ’Danica’ Klottuja. Klotformigt växtsätt. Höjd och 
bredd cirka 1 meter. Friskt gröna barr, något bronsfärgade på vintern. Trivs i soligt 
läge i väldränerad, mullrik jord. Lättodlad, placera gärna i grupp! Odlingszon 1-4.  

Pris från  ...............................................................................................175: -  ○◐●

Barrväxter, städsegrönt
Odlingsvärda och stabila!

Rododendron ’Hachmann’s Polaris’  
Fint kompakt och brett växtsätt. Höjden blir ca. 1-1,5 meter. Ljust rosavita blommor. Knopparna är  
mörkt rödlila och dekorativa. Blommar rikligt i maj-juni. Bladen är mörkt gröna och blanka. Vintergrön.  
Odlingszon 1-5. Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) ’Hachmann’s Polaris’  
Pris från  ............................................................................................................................295: -  ○◐

Rhododendron ’Schneekrone’  
Bra kompakt växtsätt, cirka 1 meter hög och bred. Ljuvligt rosa knoppar och vita blommor i maj-juni.  
Gröna, blanka och vintergröna blad. Odlingszon 1-3.  Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) ’Schneekrone’  
Pris från  ....................................................................................................................... 295: -  ○◐●

Rhododendron ’Flava’ Yakushimanum-rododendron. Kompakt och fint brett växtsätt.  
Höjden blir runt 1 meter. Fint ljusgula blommor med röd teckning. Blommar i maj-juni. Bladen är gröna och 
blanka med luden undersida. Vintergrön. Odlingszon: 1-4. Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) ’Flava’ 
Pris från  ................................................................................................................................325: -  ○◐●

1  Pinus sylvestris ’Watereri’ Dvärgtall. Klotformigt, kompakt växtsätt. 
Långsamväxande med en bra sluthöjd på 2-3 meter och lika bred. Gråblå fina barr. 
Trivs i soligt läge i alla jordar utom lera. Mycket odlingsvärd! Odlingszon: 1-5. 
Pris från ...............................................................................................  395: -  ○◐
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Rododendron ’Cunningham’s White’  
Klassisk vit sort, en av de bästa. Blir ca 1,5-2 meter hög. Buskigt, kompakt växtsätt. Vita blommor med gul 
teckning. Rosa knoppar. Blommar i maj-juni. Vintergröna blad som är härligt blanka. Populär! Odlingszon 1-4.  
Rhododendron (Caucasicum-Gruppen) ’Cunningham’s White’
Pris från  .............................................................................................225: - (ordinarie pris 295:-) ◐●

Rododendron ’Roseum Elegans’  
Parkrododendron. Ljuvligt lilarosa blommor i maj-juni. 1,5-3 meter hög och bred. Mörkgrönt, glänsande 
bladverk. Vintergrön. Odlingszon 1-4. Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) ’Roseum Elegans’  
Pris från  ............................................................................................ 225: - (ordinarie pris 295:-) ◐●

Rododendron ’Nova Zembla’  
Parkrododendron. Stark röd färg som syns. Cirka 1,5-2,5 meter hög och bred. Buskigt och upprätt växtsätt. 
Snabbväxande. Blommar i maj-juni. Mörkgrönt, glänsande bladverk. Vintergrön. Odlingszon 1-4.  
Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) ’Nova Zembla’  
Pris från  .............................................................................................225: - (ordinarie pris 295:-) ◐●

Rododendron ’Catawbiense Grandiflorum’  
Parkrododendron. Fin sort med lila blommor i maj-juni. Buskigt och utbrett växtsätt med en höjd på 2-3 m. 
Blankt, vintergrönt bladverk. Odlingszon 1-5. Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) ’Catawbiense Grandiflorum’  
Pris från  ..................................................................................................225: - (ordinarie pris 295:-) ◐●

Årets Flyingebarrväxt

Teckenförk lar ing 
○ So l igt 
◐ Halvskug g igt 
● Skug g igt
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4 storsäljare4 storsäljare

Rododendron ’Kalinka’  
Fint buskigt och kompakt växtsätt. Bladen är gröna och mycket blanka med luden undersida.  
De rosalila blommorna kommer i april-maj. Blomrik! Stabil, vintergrön och cirka 1 meter hög och bred. 
Odlingszon 1-5. Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) ’Kalinka’ 
Pris från ...................................................................................................................... 295: -  ○◐●

Årets FlyingerododendronÅrets Flyingerododendron

Rododendron
Vintergröna, frodiga och med en tidig blomning
Rododendron
Vintergröna, frodiga och med en tidig blomning



Träd
Träden är ett måste i varje trädgård!  
Här har vi valt ut några fina förslag

Häckväxter

* Hedera helix ’Woerner’,  
växtzon 1-3  ◐● 

Anlägg ett växande tak!
Anlägg ett vackert sedumtak som består av 7-12 olika sedum- 
arter. 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. 

För prisuppgift vänligen kontakta oss.

För dig som söker ett mer naturligt växtsätt på dina träd erbjuder vi ett bra utbud av 
flerstammiga sorter och storlekar, s.k. solitärer. Rådfråga oss så hjälper vi till med vår 
kunskap om sortval, placering, skötsel, beskärning, m.m.

Växtskärmar  
av murgröna* 
Grönt, tätt och vackert direkt.  
Enkelt sätt att avskärma  
din trädgård.

Priser växtskärmar  (H x B)
100 x 120 cm   .........2950: -
180 x 120 cm   .........3850: -
För fler storlekar och priser, 
kontakta oss. Beställningsvara

Planerar du att plantera häck; klippt eller 
friväxande, vintergrön eller lövfällande? 
Vi hjälper dig på bästa sätt och säljer de 
flesta sorterna. Här är våra bästa och 
mest populära häckväxter just nu!

Avenbok. Carpinus betulus. Tätt, frodigt växtsätt. Perfekt som klippt 
häck. När önskad höjd uppnås klipps toppen. Fina blad med gulbrun 
höstfärg som ofta sitter kvar hela vintern. Trivs i sol till skugga på de flesta 
jordar, även åt det torrare hållet. Odlingszon 1-4. 
Storlek 50-80 cm, barrot ............................................ 26,50: -  ○◐●

Bok. Fagus sylvatica. Vackra, styva blad med fin bronsgul höstfärg  
som ofta sitter kvar hela vintern. Trivs i lite tyngre fuktighetshållande 
jord. Genomgående stam, god förgrening. När önskad höjd uppnås  
klipps toppen. Mycket bra till klippt häck. Sol till skugga. Odlingszon 1-4. 
Storlek 50-80 cm, barrot ................................................  29,50: -  ○◐

Vinterliguster. Ligustrum vulgare var. italicum ’Atrovirens’.  
Mörkgröna, små lansettlika blad som den mestadels behåller över 
vintern. Vita, små blommor på försommaren och svarta bär på hösten. 
Perfekt till klippt häck! Odlingszon 1-4.  
Storlek 50-80 cm, barrot .......................................... 24,50: -  ○◐●

Häcktuja. Thuja occidentalis ’Brabant’. Relativt snabbväxande tuja. 
Friskt gröna barr. Trivs i sol till halvskugga i väldränerad, mullrik jord.  
Lämplig som friväxande och klippt häck, som insynsskydd, bullervall  
eller bara grön fin avgränsning året om. Odlingszon 1-5.  
Storlek 80-100 cm, co/kruka  /st  ...................................... 115: -  ○◐ 
10 eller fler. Pris /st ........................................................... 89: -  ○◐

1  Tokyokörsbär 

Prunus x yedoensis. Fin bred och flat krona. 
Vacker och tidig blomning med stora, ljust  
rosavita blommor med rosa centrum. 
Doftar! Gulorange höstfärg. Höjd 5-8 meter 
och en bra bredd på 6-8 meter. Väldränerad, 
gärna näringsrik jord. Odlingszon 1-3.  
Odlingsvärd! 
Pris från ..................................1050: -  ○

2  Körsbärsoxel 
Sorbus alnifolia. Höjd 10-15 meter. Till en 
början ett upprätt växtsätt som senare blir 
mer rundat, bredd på cirka 5-7 meter på sikt. 
Mörkgrönt bladverk. Vita blommor på våren 
och klarröda bär på hösten. Får fantastiska 
höstfärger. Spännande rönn! Vindskyddat 
läge i väldränerad jord. Odlingszon 1-5.  
Pris från .................................950: -  ○◐

3  Himalayabjörk 
Betula utilis subsp. jacquemontii ’Doorenbos’. 
Pyramidformad krona. Höjd 10-15 meter. 
Ljusgröna blad med gul höstfärg. Extremt 
vitstammig, fin som kontrast till städsegröna 
växter. Soligt läge. Lättodlad! Djup väldränerad 
jord. Odlingszon 1-3. 
Pris från ................................ 895: -  ○◐

4  Kopparhäggmispel (trädform)

Amelanchier laevis ’Ballerina’. Vackra, vita 
stjärnformade blommor i april och maj.  
Gröna blad med mycket vacker höstfärg. 
Trivs i soliga till halvskuggiga lägen som är 
medelfuktiga till fuktiga. Medelstort träd, 
med vasformat växtsätt, på cirka 4-6 meter. 
Blåsvarta goda bär på hösten. Odlingszon 1-4.  
Pris från ............................. 3350: -  ○◐
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Aucuba japonica ’Variegata’
Gulprickig aukuba. Ovanlig och fin brokbladig och 
vintergrön buske med upprätt växtsätt. Höjden blir 
cirka 1-1,5 meter och nästan lika bred . Trivs i torra 
halvskuggiga till skuggiga lägen. Gärna i kalkfattig jord. 
Odlingszon 1.
Pris från .............................................. 420: -  ◐●

Aucuba japonica
Aukuba. Upprättväxande, vintergrön buske med fin 
mörkgrön färg hela året. Höjden blir 1-1,5 meter och 
nästan lika bred. Trivs i torra halvskuggiga till skuggiga 
lägen. Gärna i kalkfattig jord. Odlingszon 1.
Pris från .............................................. 420: -  ◐●

Buskar
Blommande och torktåliga buskar för soliga  
lägen. Prydnadsbuskar är ett måste i varje  
trädgård, de fyller ut och ger en lummig  
känsla. Tänk på sluthöjden när du väljer och  
hur du placerar dina buskar.

Havtornen Hikul, Hippophae rhamnoides ’Hikul’,  är en låg och kompakt 
hanklon med tät förgrening. Höjden blir cirka 1-1,5 meter. Grenarna är nästan tagg-
fria. Busken trivs i soligt läge och lyser silvrigt med sina eleganta små blad. Den slår 
få rotskott för att vara en havtorn. Odlingszon 1-4. 
pris från ................................................................................................... 335: -  ○

Vintergröna  
bladväxter
– för torrare lägen med skugga

Att njuta av grönska hela året är en fördel. 
Här presenterar vi några fina växter som är 
vintergröna.

Ilex x meserveae ’Blue Princess’
Blå järnek. Upprätt växtsätt. Höjd 1-2 meter. Små vita blommor i maj. Röda 
bär. Mörkt blågrönt bladverk. Vintergrön. Sol-halvskugga. Fin som solitär 
men även i grupp. Odlingszon 1-4.
Pris från .............................................................................. 395: -  ○◐
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Vi har ett stort sortiment av bambu!

Gulblomande vårginst. 
Cytisus x praecox ’Allgold’. Denna buske har ett bra överhängande växtsätt.  
Höjden blir cirka 1,5 meter. Klargula blommor på bar kvist i början av maj.  
Härligt ljusgrönt bladverk. Trivs bäst i soligt läge. Odlingszon 1-3. 
pris från ........................................................................................185: -  ○ 

Paradisbuske.  
Kolkwitzia amabilis. Stort överhängande växtsätt. Höjd 2-3 meter. Rosa  
klocklika blommor i maj-juni. Grönt, friskt bladverk. Trivs bäst i sol till  
halvskugga. Odlingszon 1-5.  
pris från ................................................................................... 225: -  ○

Silverbuske. 
Elaeagnus angustifolia. Höjd 3-4 meter och minst lika bred. Överhängande  
växtsätt. Blommar i juli med små, ljusgula blommor. Fina silvergrå blad. Trivs  
i soligt läge och är vind- och salttålig. Odlingszon 1-2. 
pris från ........................................................................................ 275: -  ○

Vi har trädgårdstokar (syn. ölandstok/Dasiphora) i många sorter och blomfärger. Dessa  
tåliga prydnadsbuskar fungerar väl i torrare lägen och blommar rikligt. Odlingszon 1-4. ○◐
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Clematis ’Princess Kate’
Klättrar upp mot 3-4 meter. Vitrosa blommor 
med mörkrosa svalg. Blommar rikligt från 
juli-september. Tulpanliknande blommor. 
Mycket odlingsvärd! Odlingszon 1-4.  
Clematis (Texensis-Gruppen) ’Princess Kate’
Pris  .....................................235: -  ○◐

’Astrid Lindgren’
Tätt, upprätt växtsätt som blir cirka 1,2 meter. 
Bredden stannar runt 80 cm. Ljusrosa stora halv-
fyllda blommor. Svag doft. Rik blomning i början av 
juni till sent på hösten. Mörkgrönt fylligt glän-
sande bladverk. Soligt läge i djup näringsrik jord. 
Odlingszon 1-4. Rosa (Floribunda-Gruppen) ’Astrid 
Lindgren’
Pris  .................................................. 220: -  ○Clematis ’Georg’

Bra klängande klematis som blir 2-3 meter 
hög. Öppet klockformade, violetta blommor i 
juni-okt. Trivs bäst i sol till halvskugga. Placeras 
gärna mot spaljé, plank, vid träd men även 
som marktäckare. Beskär vid behov direkt 
efter blomning. Odlingszon 1-5.  
Clematis (Atragene-Gruppen) ’Georg’
Pris  .....................................235: -  ○◐

Clematis ’Royal Velours’
Höjd 2-3 m. Mörkt purpurröda blommor 
med sammetslyster. Blommar i juli-sept. 
Sol-skugga. Djup, väldränerad, näringsrik 
jord. Klättrar i träd, klätterros, spaljé, pergola 
m.m. Beskärs sen höst eller tidig vår 20 cm 
ovan mark. Odlingszon 1-4.  
Clematis (Viticella-Gruppen) ’Royal Velours’
Pris  ................................210: -  ○◐●

Clematis ’Fascination’
Höjd 1,5-2 meter. Blommar i juli-september. 
Mörkt blålila blommor. Trivs i sol till  
halvskugga. Odlingszon 1-4.  
Clematis (Integrifolia-Gruppen) ’Fascination’
Pris  .....................................225: -  ○◐

Wisteria frutescens var.  
macrostachya ’Blue Moon’
Amerikanskt blåregn. Blommar i juni med 
vackra blå hängande klasar. Remonterar. 
Trivs bäst i soligt läge. Höjd 4-5 meter.  
Kraftigväxande! Odlingszon 1-3. 
Pris  ......................................... 335: -  ○

Clematis ’Huldine’
Höjd 3-6 m. 10-12 cm stora vita, pärlemor-
skimrande blommor. Blommar i aug-okt. 
Sol-halvskugga. Klättrar i träd, spaljé, pergola 
m.m. Beskärs sen höst el tidig vår 20 cm 
ovan mark. Odlingszon 1-3. Clematis (Sena 
Storblommiga Gruppen) ’Huldine’
Pris  .....................................210: -  ○◐

’Augusta Luise’
Höjd 80-100 cm. Blommar med rosa till aprikos 
med inslag av rött och gult. Stora fyllda blommor. 
Stark underbar doft! Blommar kontinuerligt.  
Odlingszon 1-4.  
Rosa (Tehybrid-Gruppen) ’Augusta Luise’
Pris  ............................................. 220: -  ○◐

’Pink The Fairy’
Blomfärgen är ljuvligt mörkrosa. Höjd 50-70 cm, 
små fyllda blommor, svag doft, blommar kontinu-
erligt. Lättodlad och poulär! Odlingszon 1-4.  
Rosa (Polyantha-Gruppen) ’Pink The Fairy’
Pris  .................................................. 185: -  ○

’Mme Boll’
Tätt växtsätt med svagt böjda grenar. höjd 1,2 m. 
Mörkrosa, stora tätt fyllda väldoftande blommor. 
Fylligt grönt bladverk. Soligt läge i djup näringsrik 
jord. Odlingszon 1-5.  
Rosa (Portland-Gruppen) ’Mme Boll’
Pris  .................................................. 220: -  ○

’Queen Elizabeth’
Kraftigt, tätt och bra upprätt växtsätt. Höjd 120 cm 
och bredd 90 cm. Silkesrosa stora fyllda blommor 
med svag doft. Blomning från slutet av juni till 
långt in på hösten. Mycket rikblommig! Mörkgrönt 
glänsande bladverk. Soligt till halvskuggigt läge i 
djup näringsrik jord. Odlingszon: 1-4.  
Rosa (Grandiflora-Gruppen) ’Queen Elizabeth’
Pris  ............................................. 220: -  ○◐

’Mamma Mia’
Stor, dubbel ljusröd till rosa blomma. Vildrosdoft! 
Blommar kontinuerligt. 200-250 cm. Odlingszon 
1-4. Rosa (Storblommiga Klätterros-Gruppen) 
’Mamma Mia’ 
Pris  ............................................. 220: -  ○◐

Rosor
Här har vi valt ut rosor i rosa nyanser  
som är friska (mindre sjukdomsbenägna), lättodlade, 
blomvilliga och som har en variation i höjd 
och storlek.

Klättrande favoriter
Här är våra klättrande favoriter just nu.  
Tänk på höjden i trädgården!

’Leonardo Da Vinci’
Bra växtsätt med en lagom höjd på ca 80 cm och något bredare. Mörkrosa-rosa stora, 
tätt fyllda, blommor med fin doft. Blomning i slutet av juni-hösten. Rikblommig! Mörk-
grönt glänsande friskt bladverk. Soligt läge i djup näringsrik jord. Odlingszon 1-4.  
Rosa (Floribunda-Gruppen) ’Leonardo Da Vinci’
Pris  .................................................................................................... 220: -  ○
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Årets Flyingeros

Akebia quinata
Fembladig akebia. Klängande fin växt med en 
sluthöjd på 4-5 meter. Doftande blå-violetta 
blommor i maj. Gurkformade ljusvioletta 
frukter. Friskt gröna, femdelade, dekorativa 
blad. Mörkt violett höstfärg. Sol till halvskugga. 
Ovanlig! Odlingszon 1-2. 
Pris  .....................................330: -  ○◐

Teckenförk lar ing 
○ So l igt 
◐ Halvskug g igt 
● Skug g igt



Jag 

längtar till 

Italien, till Italiens 

sköna land, 

där små citroner 

gula, de växa uppå 

strand...

 
Missa inte 

vårt mycket stora och  
varierade utbud av  

krukor som passar till  
medelhavsväxter och andra  

trädgårdsväxter.

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.

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

MedelhavsväxterMedelhavsväxter

SommarblommorSommarblommor

KrukorKrukor



Ektunnor
Fungerar lika bra som utsmyckning,  
uppsamling av regnvatten eller  
plantering av växter.

Spaljéer
Här är ett urval av  
vårt soritment. 

Ø: 50 cm  
H: 74 cm

Ø: 34 cm  
H: 200 cm

B: 40 cm  
H: 195 cm 
D: 15 cm

Vinfat
Ø 70 cm,  H: 90 cm 

Ø: 29 cm  
H: 185 cm
Svart

B: 44 cm  
H: 100 cm
Rost

B: 160 cm  
H: 240 cm
D: 58 cm 
Rost

Rosor Feed & Shine
Bladgödsel. Motverkar 
bladsvamp som mjöldagg, 
rost och svartfläcksjuka. 
 
Spray 750 ml  ........ 135: -
Konc 500 ml  ......... 380: -

Buxbom Feed & Shine
Bladgödsel som motverkar bux-
bomssot. Håller växterna gröna 
och friska. 
  
Spray 750 ml  ........ 135: -
Konc 500 ml  ......... 380: -

Universalgödning
En flytande 100 % vegetabilisk 
NK-gödsel till ekologisk odling i 
växthuset och köksträdgården 
  
Konc 1 l  ................ 110: - 
Konc 2,5 l .............. 190: -

Kogödsel, pelleterad 
Organiskt jordförbättringsmedel för 
ökad mullhalt. Tillför före sådd eller 
plantering. 

5 kg  .....................................90: -  
(ordinare pris 140:-) 

Barkduk - läggs  
i botten och hindar ogräs 
från att växa in underifrån

Planteringsjord  
- med långtids- 
verkande gödsel. 

Fiberduk   
Med insydd resår. Den 
skyddar plantor mot vind, 
stark sol och  
ovälkomna insekter

Snigelkant 
Plåtfläns som förhindrar sniglar  
att ta sig upp i odlingsbädden.

Fröpåsar 
Ett brett urval av 
både grönsaker  
och blommor

Pallkrage 
Finns i olika storlekar.
Natur eller svart.
L: 1200 x B: 800 x H: 200 mm
L: 600 x B: 800 x H: 200 mm

Odla i pallkrage  –  
vi har allt du behöver. här ser du några exempel
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TrädgårdsbutikenTrädgårdsbutiken

450:- 225: -
3850: -

3200: -

130: -  (liten)
160: -  (stor) 

60: - 
2-pack

75: -

3 st
190: -

60: -

Här hittar du bland annat fröer, redskap, bevattningstillbehör.

965: - 550: -

Whiskyfat med 
mycket patina
ca 70 x 40 cm

Kapat vinfat
70 x 45 cm

1900: -

1700: -

1700: -
2600: -

Kraftigt benställ  
i obehandlat stål

Regntunna 
3/4 Vinfat
Ø 70 cm,  H: 70 cm

Båge till fiberduk

80: -

Spade, kort 
skaft. 68 cm

110: - 1375: -



Plantjord 50 L
1 st  ..............43: -
4 st  ...........125: -

Barkmull 50 L
1 st  ..............49: -
3 st  .......... 115: -

Täckbark 50 L
1 st  ............. 49: -
3 st  ..........115: -

Toppdress 50 L
1 st  ..............49: -
3 st  .......... 115: -

Flyinge  
Plantjord 50 L
En av marknadens  
bästa plantjordar!
1 st  ...............75: - 
3 st  ........... 190: -

Kogödsel 50 L
1 st  ..............63: -
2 st  .......... 105: -

Hönsgödsel,  
granulerad 16 L
1 st  ............ 82: -

Grönare  
gräsmatta 
360 m2  ....... 325: - 
720 m2  ....... 600: -

Mindre mossig 
gräsmatta 
180 m2  ........325: - 
360 m2  ........600: - 

Trädgårdsgödsel 
300 m2  .............325: -

Växa 
Ger mer blomning och  
bättre fruktsättning. 
150 m2  .......... 195: -

Rosjord 50 L
1 st  ............. 75: -
2 st  ..........130: -

Exklusiv  
Plantjord 50 L
1 st  ............. 70: -
3  st  .........175: -

Exklusiv  
Urnjord 50 L
1 st  ............. 75: -
2  st  .........130: -

Pelargon- 
jord 18 L
1 st  .....55: -

Medelhavs-
jord 18 L
1 st  .... 70: -

Gödslad  
Barkmylla 50 L
1 st  ............. 67: -
3  st  .........165: -

Tomatjord 50 L
1 st  ..............75: -
2 st  .......... 130: -

Rhodo & 
Blåbärsjord 50 l
1 st  ............... 75: -
2 st  ............130: -

Biokol Aktiv 50 L 
Jordförbättring av tunga  
lerjordar eller lätta  
sandjordar.
1 st  .......... 160: -

Jord & täckmaterial 
Mycket stort sortiment - här är ett urval

Exempel på bra redskap  
för trädgården

NY Lucko  
Ergonomiska redskap som  
underlättar trädgårdsarbetet.

Lucko L2 ............................85: -
Handdigger .......................95: -
Ergo spade ........................85: -

DeWits
Handgjorda verktyg  
- av svenkskt stål.

Långskaftad spade ........ 270: -  
Rensjärn ........................ 150: - 
Ogräsrensare, höger ..... 260: - 
Tistelstickare ................. 150: -
Spade tandad ............... 345: -

Hörby Bruk
Skottkärra Ekeby ............. 1350: - 
Ekeby-täppan .................. 1475: -

Spade Extrem
En rejäl spade med ovanlig design som 
effektivt hugger av rötter eller luckrar  
upp hårt packade ytor.  
........................................... 700: -

Bellota 
Häcksax, vågad egg ....... 430: - 
Grensåg, teleskop ......... 650: - 

Redskap
Mossrivarkratta ink skaft ..430: - 
Trädgårdsplog  ..................385: -
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Odlings-kit  
Innehåller minidrivhus, krukor, fröer och  
en pysselbok. ............................. 150: -

Juniorfröpåsar.  
Lättodlade frösorter för  
den ’lillla’ odlaren.
......................... 15: - /st

Paraply med 
djurmotiv. 
Finns med 
olika djur.

Paraply med  
kameleonter som 
ändrar färg när  
det regnar.

Tallriksgunga

Skateboardgunga

Frisbee

140: -

140: -

55: -

Fantasifulla
vattenkannor

Barnens trädgård Gräsfrö av hög kvalitet med topprankade 
sorter. 90% av allt gräsfrö är odlade av 
svenska bönder.

kravmärkta fröportioner!

Brilliant Gräsgödsel
Långtidsverkande 
6-8 veckor vilket motverkar 
mossan. Räcker till 330 m2

10 kg  ....................... 235: -
(ordinarie pris  285:-)

Österlen Villa
Slitstark, snabb  
etablering.
1 kg  ...........115: -
5 kg  ...........470: -

Siesta
Låga näringskrav.  
Klarar torra lägen.
1 kg .........135: -
5 kg  ........580: -

Villa Lyx
Exklusiv. Kräver 
färre klippningar.
1 kg  ........155: -
5 kg  ........625: -

Shadow
För skuggigt läge. 
Snabb etablering  
och torktålig. 
1 kg .........200: -

Reparera
Snabbväxande.  
Reparation av  
skadade fläckar. 
1 kg .........115: -

Blomsteräng
Mix av olika ängsblommor. Så i 
tillsammans med gräsfrö Siesta, 
för en vacker äng.
70 g (ca 70-100 m2)  ... 180: -

Superb Gräsgödsel
Innehåller järnsulfat som 
tränger undan mossan.  
Räcker till 600 m2

15 kg  ................... 300: - 
(ordinarie pris  355:-)
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35: - 53: -

75: -

53: -

57: -

30: -

625: -

170: -

100: -

125: -

345: -

30: -
57: -

145: -

145: -

35: -

40: -  /st

15 : - /st

Finalsan® Ogräs Effekt®*
· 100% biologiskt nedbrytbart.
· Barn & husdjur kan beträda behandlat område  

så snart produktern torkat in.
· Behandlade ytor kan återplanteras efter bara en dag.
· Även mot mossa & alger.
· Verkar bäst i solljus & torrt väder, för att bränna.
· Även bland häck & vedartat.

Färdiblandad
1L ...................110: -
ordinarie pris 165:-

3L ....................210: -
ordinarie pris 360:- 

Koncentrerad
1L ...................250: -
ordinarie pris 325:-

Här ser ni ett litet urval av våra produkter

Rosjord 40 L  ·  Kogödsel 40 L  ·  Grönsaksjord 40 L
1 st ...............................................................................96: - 
2 st ............................................................................180: -



Slangvagn
inklusive 20 m 1/2” slang,  
koppling & munstycke

Slangset Select
20 m 1/2” slang inklusive  
koppling & munstycke.

Sprinklerpistol 
Multi Plus, i pulverlackad 
metall. Åtta olika sprut-
mönster.

Smidig handske med ut-
märkt fingertoppskänsla

Jutenät för spaljering.  
Kan komposteras efter 
användning  
1,8 x 1,8 meter.

Vi har Nelsons största 
frösortiment!

Vi har ett stort utbud  
av sättpotatis och  

sättlök under våren

Regnmätare och vattentunnor

Regnvattentunna
Inklusive fot, kran och anslutning  
till stuprör. Inbyggt överfyllnads- 
skydd. 
200 liter ................ 1230: -

Regnvattentunna
Inklusive fot, kran och anslutning 
till stuprör. Inbyggt överfyllnads-
skydd. 
100 liter ................ 1000: -

65: -

285: - 
ordinarei pris 345:-

270: - 
ordinarei pris 320:-

490: - 
ordinarei pris 590:-

275: -

275: -

300: -

275: -

175: -

650: -

300: -

43: - /par

145: - /par
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Frömattor  
20 x 20 cm. Underlättar planteringen. Finns med 
grönsaker eller blomor. 4 mattor/förpackning.
.................................................................75: -

Exklusivt frösortiment 
med utvalda sorter. Till 
alla fröer medföljer en 
vädertålig etikett.

från 35: - /st 

Dekorset Amfora
42 x 42 x 35 cm 
Material: Polyresin 

Komplett med pump & belysning.

............................................ 1725: -
(ordinarie pris 2350:-)

Dekorset Kula
38,5 x 31 x 72,5 cm 
Material: Polyresin

Komplett med pump & belysning

............................................ 2550: -
(ordinarie pris 3350:-)

Dekorset Fågelbad  
41 x 46,5 x 41 cm 
Material: Polyresin

Komplett med pump & belysning

................................................800: -
(ordinarie pris 1050:-)

Dekorset, blickfång i trädgården 
eller på uteplatsen

Smidig handske med grepp i svart 
microfiber



Hotellgäster i trädgåden
Vildbin, humlor, fjärilar, nyckelpigor och andra insekter utgör  
inte bara ett trevligt inslag i trädgården - de är även viktiga  
pollinerare av bärbuskar och fruktträd. 

Nyckelpigehotell Igelkottbo

Insektshotell

Bihotell

Ekorrbo Ekorrmatare

295:-

140:-

Dörrmattor 
Populära dörrmattor  
i gjutjärn eller gummi 

gjutjärn
ellips, 74 x 49 cm
............... 565: -

gummi/kokosborst
75,5 x 44,5 cm
...................... 100: -

gummi/kokosborst
74,5 x 45 cm
...................... 100: -

gummi/kokosborst
75 x 45 cm
........................150: -

gjutjärn/koksborst
73 x 46 cm
........................ 900: -

gjutjärn
69 x 40,5 cm
........465: -

L: 115 cm  
B: 35 cm  
H: 44 cm

L: 100 cm  
B: 35 cm  
H: 44 cm

Nelson Garden
Rostig stål
H: 14 cm  
L: 5 m

Hasselfors
Svartlackad metall
Förpackning om 4 
st, 100 cm långa

Ornamenterad 
kant i gjutjärn.
27 x 27 cm

Plastkant, Hercules Edge
Glöm grästrimning och kantskär-
ning. Kan böjas i runda former.  
Kör gräsklipparen över kanten. 
Rulle 6 meter. Höjd 12 cm. 

Rabattkanter

Flätad pil, oljad.
25 x 120 cm

Material: rostigt stål. 
Förpackning om 2.  
14 x 100 cm
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55: -

315: -

2850: -

3550: -

360: -

175: -

185: -

575: -

200: -
210: -

180: -

340: -

440: -

Fjärilshotell

Fjärilsmatare
För både flytande nektar & fruktbitar 

100: -
155: -

100: -

155: -200: -

275: -

Fågelbad
Kompass
H: 35 cm, Ø: 35 cm  
.....................1875: -

H: 45 cm, Ø: 45 cm 
.....................1500: -

Ø: 40 cm ......... 750: -

Ø: 20 cm ......... 515: - 
 
kompassten
Ø: 30 cm ...... 1050.-

Granitbänkar med polerad sits
 1

 1  3

 4

 5

 2

 2

 3

 4

 5

Granitprodukter

165: -
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Välkommen till ett riktigt 
gardencenter och ett  
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

Samtliga priser gäller  
till och med 27/6 2021 eller  

så långt lagret räcker.

Följ oss på sociala medier  @flyingeplantshop

Hej! Vi hjälper dig på  
bästa sätt med kunskap, 

kvalitet och service!

Hörby 25 min.

Sjöbo 30 min.

Ystad 55 min.

Simrishamn 
70 min.

Trelleborg 
50 min.

Höllviken 
45 min.

Eslöv 15 min.

Lund 
15 min.

Malmö 
30 min.

Landskorna 40 min.

Helsingborg 50 min.

Ängelholm 
65 min.

Osby 75 min.

Bromölla
60 min.

Hässleholm 
55 min.

Kristianstad 
50 min.

FLYINGE PLANTSHOP


