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KÄRLEKSÖRT!
Se sidan 6-7

STORA PLANTERINGSVECKAN 4-12 september

Närodlad bärkompott

Spara

100:Välkommen till oss
Vi vill att du lyckas!
BoGrönt finns från Vellinge i söder till Skellefteå 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.

Äppelbuske
Malus ’Ukrainsk Jätte’,
Malus ’Pigge’ eller Malus ’Siv’

Tänk vilken känsla att gå ut i trädgården och plocka bär och annat ätligt till en hemmagjord bärkompott.
Det är enkelt, ljuvligt och bären får en häpnadsväckande arom när de kokas ihop till en kompott.
Bär är inte bara goda som de är utan de är också otroligt nyttiga. Hallon sägs vara bra för immunförsvaret,
vinbär kan minska suget efter sötsaker, blåbär innehåller antioxidanter och björnbär är fulla av fibrer.

399:styck
Ord. pris 499:-

179:-

179:-

styck

Härdighet A−D
Mormorshallon

Förutom zon-angivelser finns det ett härdighetssystem 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.

Rubus idae. ’Mormorshallon’ Frisk sort som ger medelstora,
mycket goda, söta bär. Mognar: juli-aug. Läge: sol.
Höjd: 1,2-1,8 m. Zon: 1-6.

styck

Röda vinbär

Ribes rub. ’Röd Holländsk’ Populär och härdig sort som
ger rikligt med bär i klasar. Är något mer söta än syrliga
och passar utmärkt att frysa in. Mognar: juli.
Läge: sol-halvskugga. Höjd: 60-80 cm. Zon: 1-6.

249:-

249:-

styck

Lättskötta äppelbuskar

Krukor och dekorationer i broschyren är
enbart inspiration och säljs inte i butik,
om inget annat anges.
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Äppelbuskar är de mest lättskötta ”fruktträden” som du kan ha i din trädgård.
Planteras med fördel som buskage tillsammans med andra prydnadsbuskar och
växer till ca 3 m höjd.
Malus ’Pigge’ Buske – den röda frukten är medelstor och sötsyrlig med fast
fruktkött. Kan lagras till mars månad. Mognar: okt. H: ca 3 m.
Malus ’Ukrainsk jätte’ Buske - sorten ger stora gula frukter med röd täckfärg.
Sötsyrlig smak med gult fruktkött. Mognar: okt. H: ca 3 m.
Malus ’Siv’ Buske - har en fin väl balanserad smak med syra och sötma.
Ett gott äpple att äta färskt och ändå fint att använda till mos eller pajer.
Mognar: okt. H: ca 3 m.

Hybridblåbär ’Arto’

Vaccinium ’Arto’ Rikbärande blåbärsbuske med små bär
och smak av vilda blåbär. Vita blommor i maj-juni.
Fina höstfärger. Läge: sol-halvskugga. Pollineras av Aino.
H: 75 cm. Mognar: aug. Zon: 6.

styck

Blåbär ’Aino’

Vaccinium ’Aino’ Finsk, mycket härdig och rikbärande sort
med blåsvarta bär. Mognar: aug. Läge: sol. Höjd: ca 1m.
Zon: 1-4(5).

Stora Planteringsveckan 4-12 september
Vi vill att du lyckas!
Gör jobbet på hösten och njut av en härlig blomsterprakt till
våren. När du planterar på hösten får nyplanterade växter
lugn och ro för att rota sig på sin nya växtplats. De slipper
stressas av brännande sol och perioder av torka.

Fördelar med höstplantering
• Mindre passning med vatten.
• Jorden är fuktig och lätt att gräva i.
• Växterna har vuxit till sig.
• Växterna hinner bli redo för kickstart till våren.
• Luften är sval och luftfuktigheten hög.
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Hanna& Rebeccas

TRÄDGÅRDSTIPS

Hortensia
Hydrangea ’Silver Dollar’

249:-

Plantera buskar och träd på rätt vis!
Hösten börjar snart göra sig mer och mer påmind. Just nu är det en perfekt tid att plantera
träd och buskar. Marken är fuktigare och temperaturen blir svalare, vilket hjälper växterna att
etablera sig bättre.
Minst vart 5:e år bör man köpa nya fruktträd och • Om trädet eller busken har ett ympställe är
det viktigt att detta är ovan jord. Du ska inte
buskar att plantera i trädgården. Träd blir inte
plantera trädet djupare än det stått i kruka.
hur gamla som helst. Därför är det all idé att inte
Detta gäller inte rosor, då är det viktig att
låta det går för långt emellan man planterar.
okulering stället (den tjockare knölen där
Det är viktigt att man planterar på rätt sätt!
man förädlat rosen på en härdigare vildros)
• Gräv en stor grop. Dubbelt så stor som 		
planteras ca 10 under jord.
krukan trädet eller busken står i.
• Kupa upp jorden runt planteringen så att
• Köp kvalitetsjord i trädgårdshandeln.
jorden bildar en liten grop närmast stammen.
Den innehåller näring som gör att träden
Det gör att vatten inte rinner ifrån planteringen
etablerar sitt rotsystem och binder vatten
utan stannar runt växten och absorberas upp
bättre än om du har billig jord.
av jorden runt växten.
• Vattna rikligt i gropen så att plantans rotHoppas du inspirerats till att plantera minst
system och jorden runt om rotsystemet
blir riktigt blött innan du täcker den med jord. ett nytt träd i trädgården i år!
Kram Hanna och Rebecca

Det är viktigt att ympstället är ovan jord. Plantera inte
djupare än vad trädet stått i kruka.

Förädlingsställe

60-80 cm

60-80 cm
Gräv en stor grop. Dubbelt så stor som krukan trädet eller
busken står i.

229:Physocarpus op. Tiny Wine® Mycket vacker låg och kompakt buske.
Lätt- odlad och tacksam men bör stå soligt för bladfärgens skull.
Läge: sol-halv-skugga. H: 0,8-1 m. Zon 1-6.

Vattna rikligt i gropen innan du täcker med jord.

249:-

styck

Smällspirea

styck

229:-

styck

Havtorn

Hippohae ’Hikul’ En havtornsbuske för prydnad som inte får några
bär. Havtorn ‘Hikul’ är en tät buske med silvergrå blad och lämpar
sig utmärkt för formklippning. ’Hikul’ klarar torka och blåst bra.
H: 1-1,5 m. Läge sol. Zon: 1-4.

Hanna Schagerlöv och Rebecca Strömblad är trädgårdsinspiratörer och föreläsare med ett speciellt intresse för livet i trädgården.

4 Tillsammans har de närmare 20 års erfarenhet av trädgård, odling i växthus och att inreda ute, något de gärna delar med sig till dig!

styck

Smällspirea

Physocarpus ’Tiny Wine Gold’ En ljuvlig smällspirea
som lyser upp i trädgården med sina gyllene lite
limefärgade blad. Blommar: juni. H: 1-1,5 m.
Läge: sol-halvskugga: Zon: 1-6.

Hortensia ’Silver Dollar’

Hydrangea ’Silver Dollar’ Vacker, rikblommande
buske med stora och täta blomställningar, först
rent vita för senare få en lätt rosa ton.
Passar bra i den mindre trädgården eller i kruka.
H: 1,5 m. Läge: halvskugga. Zon: 1-4.

Hanna& Rebeccas TRÄDGÅRDSTIPS
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Juryns motivering: ’Man kan inte annat än att älska kärleksört. När många andra perenner börjar gå mot
säsongsfinal reser den sig och axlar manteln. Med magnifika samlingar av små, stjärnformade blommor
sätter kärleksört färg på trädgården, ofta i frejdig kontrast till årstidens många gulröda toner. Under lång
tid och till sent på hösten är den en fröjd för både öga, fjärilar och bin. Kärleksört är ett av höstens mest
pålitliga guldkorn i trädgården och har därför utsetts till Årets höstfröjd 2021’.

En plantering som håller länge

Fina ihop med Årets höstfröjd!
Här hittar du växter som är fina i rabatten ihop med årets höstfröjd.
Alla är fina tillsammans men passar också underbart för sig själva i kruka.

Stora, fina växter som gör det där lilla extra i din höstplantering. Passar lika bra i kruka som i rabatten.

179:-

Kärleksört
Sedum tatarinowii ’Steel the Show’
Sedum tatarinowii ’Pure Joy’

149:styck

179:-

styck

Solhatt ’Sensation Pink’
Kärleksört Steel the Show

Sedum tatarinowii ’Steel the Show’ En underbar
kompakt kärleksört som är lika fin i kruka
som i rabatten. Läge: sol. H: ca 15 cm.

Echinacea ’Sensation Pink’ Underbar perenn som är
fin i rabatten, i kruka och utmärkt som snittblomma.
Kan även torkas. Läge: sol. H: 45 cm. Blommar: juli-sept.
Härdighet: C.

styck

Alunrot ’Timeless Night’

Heuchera ’Timeless Night’ Med sina mörka blad är den
en fantastisk kontrastväxt i rabatten. Passar också
väldigt fint i kruka. Salttålig. Läge sol-skugga. H: 40 cm.
Blommar: juni-sept. Härdig: B.

249:-

179:-

styck

Jungfruhirs ’Shenandoah’
Japansk kärleksört Pure Joy
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Sedum tatarinowii ’Pure Joy’ En underbar kärleksört
som blommar från slutet av juli fram till oktober!
Blommorna visas på blå gröna blad i en varm gräddoch rosaskimrande färg. Kompakt växtsätt.
Vinterhärdig!

styck

Dubbel solhatt ’Mini Belle’

Panicum ’Shenandoah’ Passar till att skapa höjd i rabatter
Echinacea ’Mini Belle’ Underbar fylld solhatt som riktigt
eller lägre buskage och med sina röda inslag skapar den strålar i rabatten. Även fin i kruka och som snittblomma.
balans i rabattern. Läge: sol till halvskugga. H: 0,8-1 m.
Läge: sol. H: ca 50 cm. Blommar: juni-sept. Härdig: C.
Härdig: B.
7

Sensommarfavoriter!
Nu börjar det bli dags att byta ut växterna i sommarplanteringarna.
Här är växter som inte bara är så där höstigt läckra utan de står sig också länge.

6990

4990

styck

Tuvvaktelbär

Gaultheria Fin i samplanteringar och
får dekorativa bär som lyser upp i
höstmörkret.

8990

styck

Silvernjurvinda ’Silver Falls’

Dichondra argentea ’Silver Falls’
Underbar som kontrastfärg i samplanteringar. Lämplig i balkonglådor,
amplar eller blandade krukor.

styck

Alunrot

Heuchera i sorter Med sina dekorativa
blad blir den underbar i kruka. Det
finns en mängd olika färger att välja
på, allt från lime, orange, vinrött och
silvrigt till nästan svart.

Taklök i sorter
Sempervivum

3 styck

6990
styck

Ljung

8

Calluna v. ’Skyline’ Skapar
liv i planteringen med sina
färger och sin spretiga kontur.
Med sin speciella karaktär
blir den extra fin i samplanteringar. Frosttålig.

7990
styck

Hängande ljung

Calluna Rasta Girls® En
nyare ljung i vitt och rosa
som har ett hängande växtsätt som gör den extra fin
i samplanteringar och för
sig själv i kruka.

89:styck

Naturgödslad plantjord

Ekologisk jord både till små och
stora plantor. Använd den till
omkrukning, odling av småplantor,
plantering i växthus och trädgård.

6990
styck

99:styck

Täckbark ger en enhetlig

grov markyta. Bildar ett
skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning.
40 liter.
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Som ett fyrverkeri på våren
Visst är det härligt att se när det börjar spira i trädgården tidigt på våren.
Plantera höstlök nu och välj sorter så att du får ett färgfyverkeri hela våren.

Höstlök

FÖR

32

Lökgödsel BIO
Passar lika bra till blomsterlök som
till sättlök. Kan användas såväl höst
som vår. 650g. NPK 6-1-2. 4990

3 för

99:-

Vi bjuder på den
billigaste

Handske Vintage
Finns i olika färger.
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Benmjöl 800 g
Organiskt och långtidsverkande
gödselmedel, godkänt för ekologisk
odling. Speciellt värdefullt till fleråriga växter. NP 8-7. 800g. 5990

Planteringsspade smal 30 cm
Smal planteringsspade av svart
stål och med ett smalt trähandtag. L 30 cm, B 6 cm. 4990

Planteringsspade smal 33 cm FSC
Spade av rostfritt stål och med
handtag av FSC-certifierad ask.
Handredskap av hög kvalitet. 119:-
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Gräsfrö
Villa Plus 1kg

89:styck

Algomin
Trädgårdsgödsel
Till ca. 300 m2

295:styck

Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Kilenlundavägen 8 • 645 47 Strängnäs • 0152-161 30 • www.solbergablommor.se

ÖPPET:

Vard 10-18 • Lör 10-16 • Sön/helg 10-16
Följ och gilla oss på facebook
Priserna gäller från 2/9 t.o.m. 19/9 2021 eller så långt lagret
räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokala avvikelser i priser och
sortiment kan förekomma.

