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SMULGUBBE
Smulgubbe Rebecka (Fragaria vesca
Rebecka). Korsning mellan jordgubbe och
smultron. Rebecka har fått smultronets överlägsna
smak och jordgubbens storlek. Sorten är dessutom remonterande och får bär hela sommaren.
Rebecka är inte ett bär som skall klara transporter
utan avnjutas nyplockat! Max 10 st. per kund.

98:-

Ord pris 105:-

SPARRIS PÅ GRILLEN
Enkelt & gott
BLOMMANDE DRÖMTRÄDGÅRD
Vi tipsar om bra sorter
RABARBER FÖR ALLA SMAKER
6 olika sorter att testa
ODLA NÅGOT ÄTBART

Sidan 4–5

NYTT TILL TRÄDGÅRDEN

Sidan 7

DRÖMTRÄDGÅRD
MED BLOMMANDE
PERENNER!

Månadens tips!
Luktärt (Lathyrus odoratus) En av de
mest älskade sommarblommorna.
Lättodlad och kommer i en mängd olika
färger. Passar både på friland och
i balkonglådor. Box med plantor, redo
att planteras ut. Pris 45:-

Snabbast och lättast kanske det är att skapa blomning med
ettåriga sommarblommor men varför inte testa att även plantera
blommande perenner? Utgå ifrån hur jorden ser ut där du vill
plantera, samt om det är ett soligt, halvskuggigt eller skuggigt
läge. När dina perenner väl rotat sig på sin nya plats är de lättskötta men bäst av allt – de är troget återkommande nästa år.
Knepigt att veta var du ska börja?
För att du enkelt ska komma i gång, har vi i det här numret valt
ut blommande perenner som är lätta att lyckas med och som
avlöser vandra i blomningstid. På så vis säkerställer du en jämn
blomning under hela sommaren och en bit in på hösten. Sorterna
vi valt är dessutom hållbara att ha som snittblommor.
Varmt välkommen in till oss för inspiration och härlig shopping!

Luktärter klättrar och behöver något att
gripa tag i. Handgjord spaljétopp skapad
i lera passar perfekt till dina blommande
luktärter. Varje topp har fem hål för
fäste av bambupinnar i valfri längd.
Pris från 145:-

P.S. Hur går det med dina dahliaknölar, har de kommit upp ännu?
Blir du fundersam på vad du ska göra nu med dina plantor, kom
in så hjälper vi dig vidare. I år ska jag testa att samplantera mina
dahlior med vallmo (blommar innan dahlian) och dill.
Dillen, så god, är fantastisk att ha i buketter. Testa du också!

Hanna Jurjaks

Vackra, torktåliga Rosenkvitten (Chaenomeles).
Finns i butiken i flera olika färger.

Skapa ett vackert arrangemang med dina
luktärter, eller andra snittblommor med
vår blomsterfakir. Sätt fakiren i botten på
din vas eller ett fat och ställ stjälkarna på
spikarna för att arrangera blommorna.
Pris 189:-

Odla flerårigt till din bukett
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STJÄRNFLOCKA
128:(Astrantia) Skapa ett vilt uttryck i din rabatt med söta stjärnflocka. Blommar med vackra, stjärnlika blommor och har ett
något buskigt växtsätt. Placeras i sol/halvskugga, i näringsrik
jord. Blommar under juni–sept. Frösår sig lätt. Finns i blandade
färger. Höjd 70 cm.

DOFTANDE FLOX
98:(Phlox paniculata) Väldoftande ”torparväxt” som blommar
rikligt på höga, stadiga stjälkar. Plantorna finns i blandade
färger och blommorna sitter samlade i klasar. Placeras soligt i
fuktighetshållande jord men trivs även bra i halvskugga. Blommar under juli–sept. Höjd 50-70 cm.

78:-

128:-

BORSTNEJLIKA

KATTMYNTA

78:-

128:-

(Dianthus barbatus) Omtyckt mormorsväxt
som blommar med röda, rosa och vita,
lite fransiga blommor i täta samlingar.
Doftar underbart och är mycket lättskött.
Placeras i soligt läge på torra, lite sandiga
jordar. Blommar under juli-sept. Borstnejlikan är tvåårig men är återkommande, då
den självsår sig. Höjd 40–60 cm.

(Nepeta faassenii ”Six Hills”) Uppskattad
fjärilsväxt som blommar med blåvioletta
blomstänglar. Vackert silvergrått bladverk
som snabbt fyller ut en rabatt. Klipp ner
efter första blomningen och få en andra
blomning under sensommaren. Trivs i sol/
halvskugga, i väldränerad jord. Blommar
under maj-sept. Höjd 50 cm.

128:-

SOLHATT
128:-

(Echinacea) Solhatten är en sensommarblommande klassiker i rabatten. Blommar
med stora blommor med en mörk mitt
och tillför färg till rabatten. En bra dragväxt för bin och fjärilar. Tycker om att stå
på solig och varm växtplats på de flesta
jordar. Medicinalväxt. Finns i flera olika
färger och blommar under juli-sept.
Höjd 80 cm.
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6 olika rabarbersorter
– vilken blir din favorit?
CANADIAN RED
Genomfärgade, tunna röda
stjälkar med hög kvalitet.
ELMSBLITZ
Gammal sort med tunna röda
stjälkar med vackra blad.
Låg oxalsyrehalt.
FULTON STRAWBERRY SURPRISE
Lättodlad rabarbersort med
kompakt och kraftigt växtsätt med
välblanserad smak. Röda stjälkar.
GLANSKINS PERPETUAL
Kulturarvssort med röda stjälkar
och mycket låg oxalsyrahalt.
Lång skördetid.
LIVINGSTONE
Bra sort som kan skördas både
vår och höst. Röda stjälkar
med låg oxalsyrahalt.
VICTORIA
Gammal odlingssäker rödgrön
sort med syrlig smak. Klassiker
med medelhög oxalsyra.

RABARBER
(Rheum) 6 olika sorter: Canadian Red,
Elmsblitz, Fulton Strawberry Surprise,
Glanskins Perpetual, Livingstone
och Victoria.

230:-
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ODLA NÅGOT ÄTBART!
Ekologiskt
odlade

SÖTRÖNN

TOMATPLANTA

TAGGLÖS BJÖRNBÄR

AMERIKANSKA BLÅBÄRSBUSKAR

ASTRAKAN GYLLENKROK

TÅNGGÖDNING

2.999:- (2,5 m högt träd)
(Sorbus aucuparia Edulis). En vackert växande
rönn med sammanhållen och pokalformad
krona. Mörkgröna blad och större bär. Prydnadsträd som även används till saft och sylt då
det är den sötaste sorten. Lätt att beskära. Ett
härdigt och vackert träd. Höjd 6 m. Zon 1-7.

285:(Vaccinium corymbosum) Högväxande buskar
med läckra bär som mognar successivt, vilket
gör att du får en skörd som kan pågå under
längre tid. Många sorter. Plantera två olika
tillsammans för större skörd. Vackra höstfärger!
Tycker om att stå soligt. Höjd 1,5 m. Zon 1–3.

54:Nu har vi ett stort sortiment med tomatplantor, redo att planteras i växthus eller i kruka.
Röda, gula, orange och mörkbruna…kom och
leta upp din favorit!

625:(Malus domestica) Ett fantastiskt gott sommaräpple som är moget från augusti och in i
september. Frukten är liten men mycket söt
och välsmakande. Trädet är ganska litet,
tidigbärande och härdigt. Bra sort på en liten
tomt! Zon 1–5.

GRILLAD SPARRIS MED PARMESANOST
Till 4 portioner behöver du
2 knippe färsk grön sparris
2 msk olivolja
0,5 dl flagad, färsk parmesanost
Salt och nymald svartpeppar efter smak
Gör så här
Skölj sparrisen och skär bort det vita på stjälken. Gör ett paket av aluminiumfolie,
lägg i sparrisstjälkarna och ringla över olivoljan. Blanda väl. Lägg paketet direkt på
grillens galler. Grilla 2–3 minuter och vänd under tiden ofta stjälkarna. Lägg upp på
ett serveringsfat och ringla över 1 msk olivolja vid serveringen. Krydda med flingsalt
och peppar och lägg till sist på flagad parmesanost. Njut!

297:(Rubus Nav. Big and Early). En ny rikbärande
låg sort. Mognar i början av augusti och
kan skördas in i september. Stadiga skott
som inte behöver bindas upp! Stora saftiga mycket goda bär. Normalskörd 2–4 kg/
år. Höjd 1,5–2m. Zon 1–3.

349:Ekologisk grönsaksgödsel av odlad tång.
Innehåller naturliga näringsämnen som
kväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel
och kalcium. Med tång i köksträdgården
sköter du dina grödor utan att störa naturens kretslopp.

SPARRIS
6-PACK PLANTOR

196:-

Våra favoriter just nu
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995:-

BAMBU
995:-

(Fargesia Agustissima). Behaglig och
nätt växande bambusort med tunna,
vintergröna och graciösa skott och blad.
Färgen på skotten varierar från grönt,
svart och rödgrönt. Trivs i sol/halvskugga i både rabatt och kruka. Skjuter inga
rotskott. Mycket lättplacerad året runt.
Höjd 2,5 m. Zon 1–3.

285:-

TALL

ROSA VIDJEHORTENSIA

Pris från 1.495:-

(Pinus i olika sorter) Ett av världens vackraste träslag som med sitt växtsätt har
en fantastisk karisma. Finns som svagväxande, pelarväxande, stamklippta,
bonsaiklippta och vildväxande. Tallarna
är anspråkslösa och lättskötta. Tallträd
höjd 1,5 m. Zon 1–3.

(Hydrangea arb. Pink Annabelle)
Vackert växande buskar med stora rosa
blommor i juli–september. Trivs i lätt
jord i sol-halvskugga. Vacker både som
solitär, grupp och häck. Nedklippning
på våren ger täta och kompakta blommor. Höjd 1m. Zon 1–4.

Bara hos oss!

SPECIALJORD

112:-

285:-

112:- kr/säck (50 l)
Vår egen jord blandad av Hasselfors efter vårt eget recept. Mycket bra till
växter i kruka och vid nyplantering med höga krav. Vår mest eftertraktade jord
som innehåller både snabbverkande och långtidsverkande näring. 50 l.

325:-

249:-

FEMBLADIG AKEBIA

RENÄSSANSROS JULIA

325:-

249:-

(Akebia quinata) Snabbväxande klängväxt som har ett elegant växtsätt
och med vaniljdoftande rödlila blommor i maj–juni. Trivs i sol/halvskugga
och med väldränerad jord. Tål beskärning efter blomningen
för tätare växtsätt. Höjd 3 m. Zon 1–2.

Vacker sort som får pudrigt rosa, tätt fyllda blommor som
bleknar till krämvitt. Blommar kontinuerligt från slutet av juni
till långt in på hösten och har en medelstark doft. Friskt bladverk. Vacker som snittblomma. En mycket odlingsvärd sort,
fungerar bra i kruka. Höjd 1,5m. Zon 1-4.
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HANNA TIPSAR
Äntligen tid för uteliv! I vår vill vi dra på oss en snygg och skön trädgårdsklädsel när vi
jobbar ute i trädgården. Även låga gummistövlar som är så där enkla att hoppa i, lite snabbt.

VATTENSLANG

Från 695:Vacker trädgårdsslang i slittålig textil med en innerslang av
latex. Harmoniserar fint med resten av din trädgård. Expanderar med vatten, har en låg vikt, vilket gör den lättjobbad.
Finns i färgerna natur och svart och kommer i längderna 15,
25 och 50 meter. by Benson. Nominerad till Årets trädgårdsprodukt.

REGNMÄTARE VALLMO
VAS

Från 185:Räfflad, rak vas i klarglas med ett svart läderband runt. Fyll den med vårens blommor och
kvistar eller använd den som ljuslykta. Finns i
fyra storlekar.
Ernst form.

349:Få koll på hur mycket det
regnar med vackra regnmätaren ”Vallmo”. Gjord
i hållbart gjutjärn. Glas
medföljer. Skulle olyckan
vara framme har vi reservglas. Längd 110 cm.
Eld Garden.

TRÄDGÅRDSKLÄDSEL

795:Snygg outfit att ha i trädgården i verkstaden, på åkern… flexibla förstärkningar på
armbågar och knän. Avtagbara knäskydd.
Finns i färgerna potato och stone och
kommer i storlekarna XS–XXL.
by Benson.

STÖVEL AGNES

650:Svarta ankelhöga gummistövlar i klassisk Chelsea modell.
Foder i textil och uttagbar innersula i filt. Finns i storlekarna 36–41.
Lindström & Nilsson.

UTEKRUKOR

REGNMÄTARE VALLMO

Från 499:349:Utekrukor i svart plåt som
Få koll på hur mycket det regnar med vackra
passar lika bra till örterna
regnmätaren ”Vallmo”. Gjord i hållbart gjutjärn.
som till det stora fikonträdet.
Glas medföljer. Skulle olyckan vara framme har
Finns i tre storlekar. Ernst form.
vi reservglas. Längd 110 cm. Eld Garden.
Pris 499:-, 998:-, 1498:-

Månadens specialerbjudanden - passa på!

Aktuellt just nu

LÖJTNANTSHJÄRTA

625:-

JUST NU 89:-/ST ORD. PRIS 115:-/ST
Flerårig växt med vackra hängande hjärtformiga blommor i
maj–juni. Trivs i alla lägen utom torra gassiga platser. Vackert,
luftigt växtsätt.
Gäller t.o.m 8/5 2022. Max 2/kund. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning.

KATRINE

BUXBOMSKLOT

(Pyrus communis). Ett nytt stort höstpäron som
hittats i Moldavien. Mognar i mitten av oktober och
kan lagras in i februari. Fast kött med söt och mild
smak. Bär frukt tidigt, är rikbärande och fritt från
sjukdomar. Zon 1–3. 625:-

JUST NU 249:-/ST ORD. PRIS 295:-/ST
(Buxus sempervirens) Tät låg, vintergrön och långsamväxande
buske som ofta används till häck- och formklippning. Trivs i de
flesta näringsrika, dränerade jordar. Fungerar bra i både sol
och skugga. Bra tillgång till näring och vatten främjar friska
buskar. Höjd friväxande 2 m annars höjd som klippt. Zon1–3.
Gäller t.o.m 8/5 2022. Max 2/kund. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning.

EUKALYPTUSVIDE
JUST NU 349:-/ST ORD. PRIS 425:-/ST
(Salix int. Hakuro-nishiki). Ympad som buske eller träd som
bildar täta runda buskar eller träd. Klipps ofta för perfekt utseende varje vår. Bladen är smala, vitbrokiga med gröna och rosa
inslag. Trivs bäst i inte alltför torr jord. Soligt läge. Zon 1–2.
Gäller t.o.m 8/5 2022. Max 1/kund. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning.

Du är väl med i vår kundklubb!
Har du härliga projekt på gång i trädgården?
Då lönar det sig att vara medlem hos oss på
Blekingeplantan! Som medlem får du:
• Utskick minst fyra gånger per år med förhandsinformation om säsongens nyheter, trender och tips.
• Inbjudningar till tematräffar
• Bonus på alla dina inköp under året.
Kostnad per kalenderår: 50 kr. Vid besök hos oss,
anmäl dig enkelt i kassan.

STJÄRNÖGA
JUST NU 38:-/ST ORD. PRIS 48:-/ST
(Osteospermum ecklonis) Solälskande växt med prästkrageliknande blommor i olika färger. Lättskött. Blommar juni–sept.
Gäller t.o.m 8/5 2022. Max 5/kund. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning.

Blekingeplantan
Gamla Landsvägen 41
373 31 Nättraby
0455-473 00
info@blekingeplantan.se
Öppettider
Vardagar 10–18
Lördagar 10–16
Söndagar 10–16
/blekingeplantan

SOLMULL VÄXTTORV
JUST NU 69:-/ST ORD. PRIS 86:-/ST
Ren ljus torvmull med gödsel och kalk. Utmärkt jordförbättrare
till ny gräsmatta, i trädgårdslandet och vid all slags plantering.
50 liter.
Gäller t.o.m 8/5 2022. Max 4/kund. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning.

@blekingeplantan

Här finns vi!
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