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Gør lidt ekstra ud af sommerkrukkerne

Høstanemone
Anemone Fall in Love™ ’Sweetly’® er en smuk, 
langtidsblomstrende staude til sensommer 
og efterår, der kun breder sig moderat med 
rodskud. De halvfyldte blomster er rosa i smuk 
kontrast til de mørke knopper og det grønne løv. 
Trives godt i både sol og halvskygge.

Raketblomst
Kniphofia ’Orange Blaze’® er en spændende 
staude, der virkelig skaber blikfang som krukke- 
plante. Den intenst orange blomsterstand har 
du glæde af fra juli til oktober. Planten elsker 
masser af sol og bierne elsker blomsterne. Ikke 
sart med tørre forhold. Godt en halv meter høj.

Raketblomst
Kniphofia ’Solar Flair’® er en staude, der virkelig 
er sit navn værd. Som lysende gule raketter, 
fyrer blomsterne den af i sensommeren og 
langt ud på efteråret til glæde for bier og andre 
insekter. Bliver omkring 90 cm høj, ynder masser 
af solskin og er ikke sart med udtørring.

Det er mest almindeligt at dyrke sommerblomster 
i havens eller altanens krukker. Men vil du gøre 
lidt ekstra ud af sommerkrukkerne og måske 
ovenikøbet få varig glæde af dine planter, er der 
mange andre muligheder, der kan sikre et helheds- 
indtryk lidt ud over det sædvanlige.
Du kan nemlig sagtens dyrke både små buske, 
træer og spændende stauder i krukkerne. Plant 
som du plejer i god, gennemfugtet krukkemuld. 

Vælg krukker med god størrelse, der passer til 
planternes dimensioner, så får du et flot og færdigt 
helhedsindtryk i en håndevending.
Husk, at planter, der vokser i krukker, kun har 
krukkejorden til rådighed, når de skal skaffe sig 
det nødvendige vand og næring. Derfor er det 
nødvendigt at vande hyppigt og tilføre gødning, 
når krukkemuldens depot er brugt op i løbet af 
nogle uger.

Hvis du stiller krukkerne et lidt beskyttet sted hen 
over vinteren, kan du have glæde af planterne i 
flere år. Giv dem gødning, når væksten går i gang 
igen til foråret, og plant om til større krukker, hvis 
planterne bliver for store.
Du kan selvfølgelig også plante de flerårige krukke- 
planter ud i haven til varig vækst og glæde.

Sommerfuglebusk
Buddleja ’Prince Charming’® er virkelig en charmør med smukke blomster-
klaser i en helt unik hindbærrød farve, der tiltrækker sværme af sommer-
fugle. ’Prince Charming’ egner sig særligt godt til krukker, for den bliver 
ikke mere end en meter høj. Holder af masser af solskin.

Havehortensia
Hydrangea paniculata ’Limelight’® har fået kælenavnet syrenhortensia, 
fordi buskens smukke kegleformede blomsterstande minder om 
syrenens. De er 15-20 cm lange og sammensat af hundredevis af  
små, limegrønne blomster. Trives bedst i sol og halvskygge.

’Flot i en fart med 
store, blomstrende 
planter i krukkerne’

2 3



Tip! Sådan får du succes 
med forårsløg
Forårsblomstrende løgvækster behøver en vis portion kulde 
for at blomstre. Derfor er det vigtigt at lægge løgene i løbet 
af efterårsmånederne. Læg dem, så snart de dukker op i 
butikkerne. De har det bedst i jorden.

Vintergæk Galanthus ’Flore Pleno’ er en ganske 
særlig vintergæk med de fineste, fyldte, blonde- 
agtige blomster, der bebuder forår allerede i 
februar-marts. Læg de små løg i 5-10 cm dybde 
med mindst 2 cm mellem løgene. De er kønne 
i grupper.
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Du vil elske det her til foråret …
Foråret begynder allerede nu i efterårsmånederne. Det er et af efter- 
årets hyggeligste gøremål, når man lægger løg af forårsblomstrende 
løgvækster. Sådan et lille, tørt løg rummer så mange løfter om det 
dejligste blomsterflor, du vil elske til foråret.
Det er ingen kunst at dyrke løgvækster, for gemt i løget har planten 
sørget for alt, hvad der skal til. Din opgave er blot at finde et godt 

sted i haven og grave løget ned i den rigtige dybde. Jo større løget er, 
jo dybere skal det ned i jorden, og her må du ikke gå på kompromis. 
En tommelfingerregel siger, at løg skal lægges i en dybde, der svarer 
til tre gange løgets højde. Det er godt at have i mente, når der lægges 
blomsterløg.

Tulipan Tulipa ’Pink Impression’ er en smuk, stor- 
blomstret Darwin tulipan med blomster med 
et fint farvespil i lyserøde nuancer. Blomstrer i 
april-maj på omkring 50 cm høje stilke.

Narcis Narcissus ’Mount Hood’ er en klassisk narcis 
kendt og elsket for sine store, flødefarvede 
blomster, der har en let og dejlig duft. 
Blomster i april-maj på 40-50 cm høje stilke.

Russisk Skilla Scilla sibirica er en lille charmetrold, 
der lyser op med sine klart blå, stjerneformede 
blomster i en lang periode i april-maj. Trives 
godt i let skygge, hvor den breder sig pænt.
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Eventyrlige græsser til sensommerhaven
Når sensommeren sætter ind, kommer havens 
prydgræsser for alvor til deres ret. Da skyder de 
smukke aks i vejret og vajer blidt i det mindste 
vindpust. Prydgræsserne udfylder en rolle i havens 
beplantning, som ingen andre planter rigtigt kan 
gøre dem efter. De tilfører spændende farver og 
giver et uformelt og naturligt modspil til buske og 
blomstrende stauder.

Mange prydgræsser får glødende efterårsfarver, 
og de smukke aks glitrer som sølv i sensommer-
solen. Siden bliver de stående som vinterstan-
dere og pynter smukt, når andre planter sover 
vintersøvn.
Prydgræsserne hører til blandt havens nemmeste 
og mest pålidelige planter. De kommer igen år 
efter år og bliver blot smukkere og mere fyldige 

med årene. Haveejerens opgave består alene i en 
årlig nedklipning i foråret, når de første nye, friske 
skud dukker frem i jordoverfladen. Da klippes de 
gamle aks og blade ned til få cm over jorden, og 
snart vil tuen være helt dækket af friske skud.
Plant prydgræsser som solitærplanter, brug dem 
som krukkeplanter, eller plant dem som lette, luftige 
overstander i blomsterbedene.

Diamantgræs
Calamagrostis brachytricha er også kendt som koreansk havesandrør. 
Det er et meget smukt prydgræs med elegant overhængende grønne 
blade i en tæt tue på knapt en meter. Fra slutningen af august skaber 
fnuglette aks blikfang på 140 cm lange stængler.

Mexicansk fjergræs
Stipa tenuissima ’Pony Tales’ tilfører enhver beplantning et legende let 
og naturligt udtryk, når de ganske smalle næsten trådlignende blade 
bevæger sig i vinden. Planten danner fine, overhængende tuer, der 
minder om hestehaler. Omkring 40 cm høj.

Elefantgræs
Miscanthus sinensis ’Encore’® er et meget flot og næsten stateligt pryd-
græs, når det i sensommeren står med vajende, luftige, cremehvide aks 
på 2 m høje stængler. Blomstringen er langvarig, og aksene er smukke 
også som vinterstandere.

Elefantgræs
Miscanthus sinensis ’ Autumn Anthem’® er et stort, iøjnefaldende prydgræs, 
der danner en omkring 150 cm høj, overhængende tue af smalle, grønne 
blade. I sensommeren springer de elegante, cremefarvede aks ud og 
vajer over tuen, også som fine vinterstandere.

’Vajende græsser giver 
sensommerhaven lethed 
og ynde’



Havens skatkammer
Der er ikke meget, der slår frisk frugt og bær fra haven. Heldigvis er det ovenikøbet nemt at dyrke saftige lækkerier til 
husbehov lige uden for havedøren.

Bærbuske og frugttræer hører sig til i haven. Selvom man nu om dage 
kan købe sig til det meste i supermarkedet henne om hjørnet, kan de 
hjemmedyrkede lækkerier fra havens skatkammer noget, de færreste 
kommercielt producerede frugter og bær kan.
Det hænger især sammen med, at du ikke behøver at spekulere over præcist, 
hvor meget du kan høste på dine yndlingssorter. De skal være søde, saftige 
og velsmagende, det er det vigtigste. Så gør det mindre, om de kan tåle at 
blive transporteret vidt omkring.
Desuden kan du høste de hjemmedyrkede sager, præcist når de er perfekt 
modne. Det gør en markant forskel for smagsoplevelsen.

Efterårsmånederne er perfekte til at sikre sig et fyldt skatkammer i haven 
fremover. Allerede næste år vil du kunne høste de første bær, og det bliver 
kun bedre år efter år.
Stil planterne i en balje vand, så de kan suge til sig, mens du graver et 
godt, stort hul på en solbeskinnet plet i haven. Tag så planten ud af potten 
og løsn eventuelt rødderne lidt, hvis de er meget sammenfiltrede. Sæt 
planten ned i hullet, så overfladen af potteklumpen flugter jordoverfladen 
og fyld så hullet to tredjedele op med jord. Hæld en kande vand i hullet, 
før du fylder resten af jorden i. Så kommer din nye plante godt fra start.

Ribs Ribes rubrum ‘Rød Hollandsk’ er den helt klas-
siske ribs, der giver et stort udbytte af skinnende 
lakrøde bær i kønne klaser fra begyndelsen af 
juli. En solrig placering giver flest bær.

Vin Vitis vinifera ‘Einset’ er en hårdfør sort, der 
trives godt i drivhus og udestue. Den vokser 
hurtigt og kraftigt og sætter klaser af mellem- 
store, røde vindruer uden kerner. 
Modner i september.

Dværgfersken Prunus persica ‘Ice Peach’ er en 
spektakulær sort, der sætter hvide frugter med 
sødt og saftigt, hvidt frugtkød. Den selvbestøvende 
sort bliver knapt 2 m høj og egner sig også til 
krukker.

Brombær Rubus fruticosa ’Black Satin’ er en kraftigt- 
voksende sort, med mange, lange og heldigvis 
tornfri skud. Giver et stort udbytte af store, faste 
og velsmagende bær i september-oktober.

Hvid ribs Ribes rubrum ’Hvid Hollandsk’ er en ganske 
særlig sort af ribs, der ikke får røde men gulligt 
hvide bær med god sødme. Klaserne høstes i 
begyndelsen af juli. Trives bedst i masser af sol.

Solbær Ribes nigrum Lowberry ’Little Black Sugar’ er 
en ny sort, der udmærker sig ved sin lave, men 
tætte vækst, der gør pladsbehovet begrænset. 
Mellemstore søde og saftige bær allerede i juli.
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Jordbær Fragaria ananassa 
SORTSNAVN MANGLER



Dyrk sundt guf til slikmunde
Frisk frugt og bær fra haven, er noget af det bedste, der findes. I haven kan du jo høste lækkerierne præcist, 
når de er perfekt modne. Det betyder, at de er både søde og saftige og det rene guf for små som store slikmunde. 
Og så er frugt og bær jo ovenikøbet sprængfyldt med vitaminer og andre sunde sager. De er simpelthen det 
sundeste fredagsslik, du kan byde familien.

Med hjælp fra haven kan du endda dyrke masser af frugt og bær, der ikke 
er sådan lige at købe sig til i supermarkedet. Du behøver jo for eksempel 
ikke at spekulere på, om udbyttet er tårnhøjt, eller om frugten kan tåle at 
blive transporteret langt omkring. Derfor får du et langt større udvalg af 
sorter at vælge imellem og kan gå efter at plante dem, der smager aller-
bedst.

Det er heldigvis ikke spor svært at dyrke frugt og bær til husbehov og 
endda mere end det. Den vigtigste forudsætning for succes er, at du kan 
stille en dejlig, solrig plet i haven til rådighed for planterne. Det er solens 
stråler, der sørger for, at frugt og bær udvikler den eftertragtede sødme 
og fylde i smagen.

Pas på nyttedyrene i haven
Har du også oplevet, at der er nogle, der spiser af dine planter eller måske helt ødelægger dem?
Hvis ja, så lad være med at anvende pesticider. Udover at slå de skadelige insekter ihjel, vil brug af kemiske bekæmpelsesmidler også ramme skadedyrenes naturlige fjender og 
andre insekter i haven for eksempel mariehøns. Resultatet bliver, at du risikerer at skade de insekter, som kan hjælpe dig på den naturlige måde og risikere at få større angreb  
af skadevolderne. Der findes heldigvis en række naturlige fjender i haven for eksempel mariehøns, svirrefluer, biller, edderkopper og skrubtudser. Dem skal du passe på, 
for de kan hjælpe dig i kampen mod de mest almindelige skadevoldere for eksempel kålsommerfuglens larver, bladlus og hvide fluer. 
De naturlige nyttedyr er vigtige og hjælper dig med at holde angreb af skade- dyr i balance i din have. De professionelle gartnere har vidst det længe og har anvendt nyttedyr 
ved dyrkning af især stueplanter. Nyttedyr fungerer enten som et rovdyr eller en snylter.

• Rovdyr spiser skadedyr, ligesom mariehøns (både larver og voksne) spiser bladlus.
• Snyltere lægger fx deres æg i skadedyr ligesom snyltehvepsen lægger sine æg i bladlus. 
 Her udvikler de sig til nye snyltehveps og bladlusen dør.      

Jo bedre du kender din fjende, desto lettere er det at bekæmpe den. Prøv at se nærmere på de insekter, der flyver rundt i haven på en lun sommerdag og find ud af, hvem 
du har boende i din have. Er der flest nyttedyr eller skadedyr, og er der nogle, der er ved at snylte eller spise hinanden? Generelt set kan du hjælpe nyttedyrene ved at 
etablere steder, hvor nyttedyrene kan opformere sig og finde beskyttelse. Mange nyttedyr spiser pollen eller suger nektar i forskellige stadier af deres liv. Så et godt udvalg 
af blomstrende planter og forskellige plantemiljøer er vigtige for nyttedyrene i haven. Husk at undgå brug af pesticider, hvis du vil øge antallet af nyttedyr i din have.
Skrevet af Bente Mortensen, Hortonom og Master of environmental management.
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Brombærsmoothie

Sådan gør du
Kog bærrene med en spiseskefuld vand. 
Mos dem sammen og si saften gennem 
en finmasket si. Det giver cirka 1 dl saft. 
Lad den køle af.

Bland 1 dl brombærsaft med agavesirup,  
vaniljesukker, kokosmælk og en banan
 i en skål eller blender. Mix eller blend til 
du har en jævn smoothie. 
Den kan opbevares i køleskabet i nogle dage.

Ved servering tilsættes isterninger.
Fyld i glas og server den med et sugerør, samt 
nogle friske brombær på toppen som pynt.

4 dl friske brombær
1 banan
1 knivspids vaniljesukker
1 spiseskefuld agavesirup
2 dl kokosmælk

1 spiseskefuld vand
8 isterninger
10 friske brombær til pynt

Det skal du bruge



Små træer giver hygge og skygge
Træer er et af de elementer, der gør en have til en have. De giver haven højde og skaber rum, og træernes kroner 
danner loft over haven som grønne parasoller, der giver hygge og atmosfære.

Ingen have uden træer. Men nu er det jo ikke alle haver, der rummer 
plads til store træer, der breder deres krone ud og kaster tung skygge. 
Træerne skal passe til havens stil og størrelse, og de skal plantes, så de 
hverken står i vejen eller skygger de forkerte steder. 
Heldigvis er der træer at få til alle tænkelige forhold, også små træer, der 
ikke bliver for store, selvom pladsen er begrænset.
Træer spiller mange forskellige roller i haven, men blandt deres styrker er 
evnen til at give haven en ekstra dimension med skiftende lys- og skygge-
virkninger i løbet af dagen. 

Før du vælger et træ, skal du overveje, hvor træet skal plantes. Der er 
smalle, søjleformede træer, og der er træer med brede kroner som store 
parasoller. Nogle er ganske tætte og kaster dyb skygge, mens andre er 
lette og åbne og lader masser af lys passere. 
Hvilket træ, der passer til netop din have, er selvfølgelig en smagssag. 
Men før du planter, skal du i hvert fald huske at overveje, om træets ud-
vikling passer til det sted, du har valgt, og de forventninger, du har. 

Hjertetræ Cercidiphyllum japonicum er et velformet lille træ med hjerteformede 
blade, der nærmest er kobberfarvet ved løvspring allerede medio april. 
Om sommeren er løvet grønt, før det eksploderer i fantastiske høstfarver.

Tørst Frangula alnus ’Fine Line’ er et lille, let søjleformet træ med ganske smalle, 
dybt indskårne blade. Sorten bevarer søjleformen godt og tåler både en 
del tørke og skygge. Små, uanselige grønlige blomster og små runde, ikke 
spiselige frugter, der skifter farve fra grøn til rød til næsten sort.

Ellebladet bærmispel Amelanchier alnifolia ’Northline’
Er et lille flerstammet træ, der bliver et par meter højt. 
Blomstrer smukt i maj-juni med hvide blomster og 
sætter spiselige bær.
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Årets bedste plantetid
Efterårsmånederne er årets bedste plantetid for langt de fleste planter, og ikke mindst når det gælder om at give en ny hæk 
en god start i haven.
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Planter, du køber i potter, kan i princippet plantes året rundt, når bare 
ikke jorden er frosset. Men du får større sikkerhed for succes med god 
planteetablering, hvis du vælger forårsmånederne eller især efterårsmå-
nederne til at lade nye planter flytte ind i haven. I efterårsmånederne er 
jorden endnu lun efter sommerens sol, og samtidig er jorden næsten altid 
blevet fugtet godt op af årstidens byger. Jo varmere det er, jo større er 
fordampningen fra planterne, og det er fordampningen, der stiller store 
krav til planternes vandforsyning. Krav, der kan være svære at opfylde for 

et rodsystem, der endnu ikke har nået at etablere sig godt i jorden. Endnu 
en god grund til at plante nyt i løbet af efteråret.
Hvis du planter barrodede planter, altså planter der ikke har jord omkring 
rødderne som for eksempel hækplanter og mange roser, er det helt nød-
vendigt at vente med at plante, til vækstsæsonen er forbi, og planterne 
har tabt bladene. Det begrænser nemlig den skånselsløse fordampning 
og sikrer, at rødderne kan bruge deres kræfter på at etablere sig i jorden, 
så de er klar, når næste vækstsæson begynder.

Spiræa Spiraea x vanhouttei  er et oplagt valg til en 
stærk og hårdfør uklippet hæk, der blot skal justeres 
lidt i væksten. Blomstrer i maj med små, hvide 
blomster i skærme på graciøst buede grene. 
Plant 4 planter pr. løbende meter.

Liguster Ligustrum vulgare ’Liga’ er et sikkert valg, 
hvis du drømmer om en tæt grøn hæk som 
rammen om din have. Sorten er næsten stedse- 
grøn, og planterne forgrener sig godt.
Plant 4 planter pr. løbende meter.

Bøg Fagus sylvatica danner den klassiske, smukke 
bøgehæk, der skifter udtryk med årstiderne. 
Om foråret er den lysegrøn, om sommeren 
mørkegrøn og i vinterhalvåret rødbrun.
Plant 4 planter pr. løbende meter.

’En smuk hæk skaber 
rum og giver haven 
karakter’



Fra haven til lækkermundens mave
Med et godt udvalg af lækre frugter og bær lige uden for døren, er det, der skal til for at fremtrylle lækkerier i køkkenet.

De fleste børn elsker søde sager. Derfor kommer de også hurtigt til at 
elske haven, når de opdager, at den er storleverandør til gode sager som 
kager, syltetøj og saftevand. Det giver god mening at lære sine børn, hvor 
maden egentlig kommer fra, og at frugt og grønt, man selv har dyrket, ofte 
smager langt bedre end det, man kan købe i supermarkedet. Det samme 
gælder for eksempel hjemmelavet syltetøj eller en friskbagt æbletærte. 

En snedig vej til børnenes havehjerter går helt sikkert gennem maven. Derfor 
er det en god ide at invitere børnene på hyggestunder, hvor I sammen høster 
frugt og bær, der er modnet til perfektion i haven, og derefter går i køkkenet 
for at bage, koge saft og sylte. Inden I velfortjent kan læne jer tilbage og 
nyde resultatet af jeres fælles indsats. Mums.

Hindbær Rubus idaea Schlaraffia® ’Plentiful’ er en ny efterårshindbær, der giver mellemstore, lækre bær 
fra juli og langt ud på efteråret. De knapt 150 cm høje stængler er fri for torne.

Figen Ficus carica ’Røsnæs’ er en dansk udvalgt sort 
af figen, der udmærker sig ved sin hårdførhed 
i det danske klima. Desuden giver den et stort 
udbytte af velsmagende frugter.

Æble Malus ’Sunrise’ er en forholdsvis ny, skurv- 
resistent sort. Den får virkelig lækre gule æbler 
med røde kinder, der er både sprøde, søde og 
saftige.

Æble Malus ’Rød Ingrid Marie’ er et klassisk mad- og 
spiseæble, der bliver helt mørkerødt, når æblerne 
får godt med sol. De meget velsmagende æbler 
modner i september.

Æble Malus ’James Grieve’ er et lækkert sødt og 
saftigt æble med en gylden farve og rødlige 
kinder. Træet er i sig selv smukt og bliver ikke 
så stort, så det er fint til mindre haver.
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Nyhed!



Spisekammer og levesteder til 
havens gode hjælpere
En frodig have med en alsidig beplantning er som en oase for insekter, småfugle og andre smådyr på jagt efter både føde og 
gode steder at leve året rundt.
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Der skal ikke så meget til for at række den trængte biodiversitet en hjælpende 
hånd. Det der er brug for, er først og fremmest en alsidig buffet af føde 
og planter med struktur, der giver både ynglesteder og steder, der gør 
det muligt at overvintre, både for dem, der sover vintersøvn, og dem der er 
aktive året rundt. 
Når alsidighed er alfa og omega, er det fordi de mange forskellige dyr og 
insekter, der tiltrækkes af havens beplantning, har forskellige præferencer. 

Nogle er endda helt afhængige af bestemte arter eksempelvis for at kunne 
opfostre deres larver. Plant derfor et godt udvalg af både stauder, træer og 
buske, der blomstrer på forskellige årstider, sætter spiselige frø eller frugter. 
Husk, at gemmesteder skabt af de flerårige planter, er lige så vigtige som 
føde, når naturen flytter ind i haven og hjælper til med at skabe en naturlig 
balance.

Pibegræs Molinia caerulea ’Black Arrows’ er et superflot og meget karakteristisk 
prydgræs med en opret tue af smalle blade og markante sorte aks på 
næsten 2 m høje stængler fra august til oktober.

Staudehirse Panicum virgatum ’Heavy Metal’  er et let og graciøst prydgræs med 
lette skyer af rødbrune aks, der løfter sig højt over den knapt 1 m høje tue 
fra juli til september.

Klatrehortensia Hydrangea anomala ’Petiolaris’ 
er en flot, klatrende busk fyldt med gode gemmesteder. 
Den klatrer gerne højt op i træer og kan også plantes som 
bunddækkende busk. Smukke, hvide blomsterskærme i 
juli-august, der udvikler sig til dekorative vinterstandere.



Hjælp fuglene godt gennem vinteren
Havens fugle har brug for en håndsrækning i den kolde tid, hvor det kan være svært at finde føde og lune gemmesteder, 
når vinteren raser.

I sommermånederne hjælper havens småfugle til med at holde antallet af 
bladlus, myg og andre ikke så velkomne insekter i ave. Du kan sige tak for 
hjælpen, ved at gøre gengæld i vinterhalvåret. Først og fremmest ved at 
plante buske og træer, der giver frø, frugter og bær, fuglene gerne vil have 
på menuen, og samtidig har en struktur, der giver mulighed for at krybe i 
ly om natten, og når det bliver rigtig koldt.

Vand i haven er samtidig noget af det bedste, du kan gøre for de fjerede 
venner. De har mindst lige så meget brug for at kunne drikke som for at 
kunne finde føde. Derfor er det en rigtig god ide at stille fyldte fuglebade 
til rådighed. Det er faktisk også en god ide at hænge redekasser op allerede 
i efteråret, for i en snæver vending er de også guld værd, når det er nød-
vendigt at søge ly.
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Sargentsæble Malus sargentii er en smuk og stærk 
busk, der både egner sig som uklippet hæk og 
som fritstående. Blomstrer helt overdådigt i 
maj-juni og får derefter fine, lakrøde bær, som 
fuglene er vilde med.

Hyld Sambucus nigra ’Sampo’ er en stærk og altid 
pålidelig busk, der blomstrer i juni med store, 
velduftende hvide blomsterskærme, der siden 
udvikler et væld af klaser af store, lækre, næsten 
sorte bær.

Aksbærmispel Amelanchier spicata er en dejlig 
tæt busk med opret vækst, der blomstrer i 
det allertidligste forår samtidig med løvspring 
med fine, små hvide blomster i oprette stande. 
Purpurfarvede, blåduggede bær til fuglene.



Vi er en del af en større gruppe af faglige 
planteskoler, som er medlem af Home & Garden

Soltoften 5, 7900 Nykøbing Mors

Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Idrætsallé 3, 6740 Bramming

Rønnevej 3A, 5620 Glamsbjerg

F.L. Smidths Vej 21, 8600 Silkeborg

Møllebakken 52, 8361 Hasselager

Langemosevej 1, 4100 Ringsted

Fulbyvej 62, St. Ebberup, 
4180 Sorø

Gl. Hastrupvej 1, 4600 Køge

Sjælsmarkvej 11, 2970 Hørsholm

Sagavej 1 3700 Rønne

Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd

Storegade 280, 6705 Esbjerg Ø

Smedevej 6, 6740 Bramming

Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde

Esbjergvej 44, 6000 Kolding

Charlottevej 24, 4270 Høng

Navervej 11, 4000 Roskilde

Skrædderbakken 4, 3650 Ølstykke

Nørregårdsvej 12, Saunte, 3100 Hornbæk

Bistrupvej 194, 3460 Birkerød 

Vestre Landevej 127, 4951 Nørreballe

SORTIMENT KAN VARIERE FRA DE ENKELTE PLANTESKOLER.

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle stor faglig viden, den 
bedste kvalitet af planter, et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til hus og have. Vi har landsdækkende gavekortservice, 
vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om havetrends i ind- og udland.

Kvalitet til planterne
Home & Garden serien er udviklet af fagfolk og tilpasset havens forskellige planter. Få succes i hele haven ved brug af 
kvalitetsjordprodukter med specialopskrifter på næring til havens forskellige plantegrupper.
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Tilmeld dig vores 

kundeklub 
og få personlige fordele

Er du medlem i vores kundeklub, så modtager du et 
nyhedsbrev med masser af tips og ideer til brug i hus 
og have. 

Vi lægger en stor ære i at holde vores kundeklubs-
medlemmer orienteret om særlige fordelagtige 
tilbud, events, plantenyheder, nyttig gartner viden, 
tips og tricks, således vi kan hjælpe dig, som kunde-
klubsmedlem med at få succes med hus og have.



Når du køber planter hos os, handler du med fagfolk
Der er rigtig meget at vælge imellem, men fortvivl ikke, vi står klar til at guide dig igennem, så du får succes med dine nye tiltag.

VELKOMMEN HOS OS


