
MEDLEM AF

Forår 1 • 2017 • Råd til haven • til villaer, rækkehuse og jordbrugere

Planter er med til at understege den stil, du gerne vil udstråle.

Aquileja

2495
11 cm potte.

Aquileja Spring matic og 
Aquileja tinky winky

stk

Trendy og moderne planter



2 Læs mere på www. adressen på bagsiden.

Planter giver bedre indeklima

A. Fingerfilodendron Monstera deliciosa - også kendt som bloggerplanten. 14 cm potte. Fra 4995 
B. Violinfigen Ficus lyrata 14 cm potte. Fra 6995 
C. Fredslilje Spathiphyllum wallisii – en meget effektiv luftrenser. 9 cm potte. Fra 1995 
D. Hængeasparges Asparagus densiflorus ’Sprengeri 12 cm potte. Fra 3995 
E.  Alocasia Alocasia ’Zebrina’ – med zebrastribede stængler. 24 cm potte. 498,-
F. Boston bregne Nephrolepis exaltata – retroplanten over dem alle. 12 cm potte. Fra 4995

Alle priser er excl skjuler.

Vidste du, at planter renser luften i dit hus, så indeklimaet bliver bedre?
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Home & Garden står for:
FAGLIG VIDEN • INSPIRATION • KVALITET • STORT UDVALG 

Home & Garden giver råd til haven.
Se mere på www.homeandgarden.dk

Landsdækkende 
gavekortservice.

Når du køber planter hos os, 
handler du med fagfolk.

Forbehold tages for udsolgte varer, leveringsvanskeligheder, prisændringer 
som følge af ændrede pris- og afgiftslove samt for evt. trykfejl.

Midtsjællands Planteskole 
Fulbyvej 62, St. Ebberup, 4180 Sorø

Audebo Havecenter  
Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk

Saunte Planter & Blomster  
Nørregårdsvej 12, Saunte, 3100 Hornbæk

Hørsholm Planteskole 
Sjælsmarksvej 11, 2970 Hørsholm

Aldershvile Planteskole 
Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd

Thymes Planteskole Gl.  
Hastrupvej 1, 4600 Køge

Steens Planteskole  
Stue-  & Havecenter  
Vestre Landevej 127, 4851 Nørreballe

Lilliendal Plantecenter  
Sagavej 1, 3700 Rønne

Nykøbing Plantehandel 
Soltoften 5, 7900 Nykøbing Mors

Hobby Haven  
Møllebakken 52, 8361 Hasselager

Korsbakkes Planteskoles 
F.L.Smidthsvej 21, 8600 Silkeborg

Have Oasen  
Vejlevej 13, Lind, 7400 Herning

Laubjergs Planteskole 
Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Majholm Planter og Anlæg 
Smedevej 6, 6740 Bramming

Glamsbjerg Havecenter 
Rønnevej 3A, 5620 Glamsbjerg

Langeskov Planteskole 
Blomster- og Havecenter 
Nyborgvej 39, 5550 Langeskov

Home & Garden er 
Danmarks største kæde 
af faglige planteskoler.



Naturen ind i stuen
Grønne planter i boligen giver godt humør i hverdagen.

3

Brussels Round Wheels
Den elegante, store potte 
til grønne planteskulpturer, 
har usynlige hjul, så den er
nem at flytte rundt på. 
47 cm. 

399,-
excl plante.

På billede ses Bregnearalie 
Polycias filicifolia.
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Bo sundere med stueplanter
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Stueplanter renser luften
Store, grønne planter gør hjemmet hyggeligt og personligt. Men det er faktisk ikke den eneste grund 
til at fylde huset med smukke planter. En lang række videnskabelige undersøgelser viser nemlig, at 

man simpelthen bor sundere, hvis man omgiver sig med stueplanter.

Det hænger sammen med, at planter simpelthen kan rense 
luften for en del af de giftstoffer, der udskilles fra for eksempel 
møblernes overfladebehandling. Den overraskende opdagelse 
gjorde forskere ved Nasa, der ledte efter muligheder for at 
rense luften på rumstationer. 

Nasa har ligefrem udarbejdet en hitliste over de planter, der 
gør mest gavn i indemiljøet. Den omfatter heldigvis flere 
af de mest populære stueplanter, så der er al mulig grund 

til også at bruge forskningsresultaterne i hjemmet. Fredslilje, 
Spathiphyllum wallisii, ligger som en klar nummer et på listen.

Andre forskere har undersøgt stueplanters effekt på arbejds- 
miljøet og har fundet ud af, at planter på for eksempel kon-
toret øger medarbejdernes koncentrationsevne og giver 
færre sygedage. Endnu en god undskyldning for at fylde ikke 
bare kontoret men også hjemmet med dejlige planter.

Fredslilje  
Spathiphyllum  
Placering halvskygge/skygge. 
Moderat med vand.

Luft-
renser!

Sigøjnerblad 
Dieffenbachia ’Green Magic’
Placering halvskygge/skygge. 
Moderat med vand. 

Luft-
renser!

Svigermors skarpe tunge 
Sansevieria trifasciata
Placering sol/skygge. 
Nøjsom med vand.

Luft-
renser!
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Moderne historiske roser
Rosen har til alle tider fascineret mennesker. Derfor er der ikke mange plantearter, der har været arbejdet 

så meget med at forædle og forfine som rosen, der bærer den fornemme titel, Blomsternes Dronning.

Det lyder selvmodsigende at tale om moderne historis-
ke roser, men der er mening med galskaben. De roser, 
der kaldes moderne historiske roser, har nemlig karak-
tertræk fra historiske roser, der blev forædlet for tusind-
vis af år siden og samtidig egenskaber, der knytter sig til 
moderne roser.
De historiske roser udmærker sig ved deres fantastiske 
blomster, der typisk er tunge, stærkt fyldte skønheder 

med lækre dufte. De blomstrer én gang om året i et over- 
dådigt flor.

Moderne historiske roser har også smukke, duftende 
blomster, der minder om de historiske roser. Til gengæld 
giver de den herlige tillægsgevinst, at de blomstrer igen 
og igen hele sommeren. Samtidig er de sunde, stærke 
buske, der er nemme at dyrke i haven.



med en duft af sød parfume. 
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Smukt som en solnedgang
Det er spændende at lege med farverne i haven og få bedene til at fremstå som smukke helheder.

Et bed med orange og gyldne toner som grundfarver er 
lige så smukt som en solnedgang. Det er en god ide at 
bygge bedet op om dejlige roser og tage udgangspunkt 
i deres blomsterfarve.

Rosen ’Westerland’ har meget smukke blomster, der spiller 
i alle solnedgangens nuancer. Roserne sidder i skønne 
skærme med tre til fem halvfyldte blomster i hver. Rosen 
blomstrer igen og igen hele sommeren og ikke nok med 
det. Roserne har en fantastisk dejlig duft.

Det er en god ide at kombinere roser og stauder i fine 
blomsterbede. Rosen ’Westerland’ bliver omkring halv-
anden meter høj, så blomsterne vil svæve smukt over 
en bund af stauder. Det giver samtidig den fordel, at 
stauderne skjuler det nederste af rosernes lidt bare ben.

Husk, når du planter roser, at de skal plantes cirka 5 cm 
dybere, end de står i potten. Dermed kommer okulations- 
stedet under jorden, hvor det er godt beskyttet. Roser i 
potter kan plantes året rundt, bare jorden ikke er frossen.



Sikkerhed for succes

A. Rose ’Westerland’ Ca. 100 cm høj, blomstrer igen og igen med skøn duft. 4 L potte. 129,- • B. Rose ’Open Arms’ – Ca. 2 m 
høj mini klatrerose med enkle, sart lyserøde blomster. 4 L potte. 129,- • C. Rose ’Linnaeus’ Ca. 50 cm høj buketrose med 
flerfarvede blomster. 4 L potte. 129,- • D. Rose ’New Imagine’ Ca 80 cm høj, fantastiske, fyldte, rødlilla roser. 4 L potte. 149,- 
• E. Rose ’Scarman’s Himalayan Musk’ Ca. 4 m høj, lækker klatrerose med langvarig blomstring. 4 L potte. 149,-

Vi har udvalgt de bedste sorter, som nemt og enkelt giver mange smukke roser, så du kan skabe dit eget blomstrende paradis.
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Moderne
historiske 

roser
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Moderne
historiske 

roser



Glæden ved roser
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Understreg stemningen i din have med planter i matchende farver.



Smuk grøn hæk eller plankeværk?
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Vi hjælper dig med at finde den nemmeste løsning, som passer præcis til dig og din have.

6 fantastiske bud på grøn lykke

13

BA

A. Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus ’Etna’ 80/100 cm med klump. 299,- • B. Thuja Thuja occidentalis ’Brabant’ 125/150 cm med 
klump. 299,- • C. Bøg Fagus sylvatica 3 års planter 50/80 cm. 10 stk 129,- • D. Liguster Ligustrum vulgare ’Liga’ 3 års planter 
omplantet 50/80 cm. 10 stk 129,- • E. Sargentsæble Malus sargentii 3 års planter omplantet 50/80 cm. 10 stk 169,- 
F. Syren Syringa vulgaris 3 års planter omplantet 30/50 cm. 10 stk 169,-

DC E F

Læs mere på www. adressen på bagsiden.

3 stk

299,- pr stk
799,-

3 stk

299,- pr stk
799,-

100 stk

129,- pr 10 stk
999,-

100 stk

129,- pr 10 stk
999,-

80/100 cm. 125/150 cm.

50/80 cm. 50/80 cm. 10 stk

169,-
50/80 cm.

10 stk

169,-
30/50 cm.
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Tid til afslapning
Kom og få ny inspiration og ideer til haven og boligen.

A. Primula ’Supernova’ og ’Primabella’ er glade forårsbebudere i lækre farver. 11 cm potte. 2495/stk. • B. Tusindfryd Bellis perennis 
har fine, fyldte pompon blomster. 10,5 cm potte. 2495 • C. Kobjælde Pulsatilla vulgaris blomstrer længe og har frøstande som 
fehår. 11 cm potte. 2495

B

C

A

3 stk

2495 pr stk
5995

15,-
Spar

3 stk

2495 pr stk
5995

15,-
Spar

3 stk

2495 pr stk
5995

15,-
Spar



Hygge og fordybelse
Gå i haven sammen 
– og lær af hinanden.

Kløver

7995
2995 pr stk

10,-
Spar

Trifolium repens 
Med fantastiske bladfarver er 
eminente som krukkeplanter.
11 cm potte.

15

3 stk
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C

A

D

Løjtnantshjerte

3995
Dicentra spectabilis

E F

B

Forårets smukkeste stauder
De tidligste stauder skyder havesæsonen i gang med et festfyrværkeri af farver.

Lungeurt

3495
Pulmonaria ’Blue Ensign’

er smukke, duftende og nøjsomme stauder, 

der fås i de dejligste farver.Lupiner
Lupin

1995
Frit valg

stk

A. Lungeurt Pulmonaria ’Blue Ensign’ er en af havens allerførste stauder i blomst. • B. Løjtnantshjerte Dicentra spectabilis er 
havens mest romantiske plante. • C. Lupin Lupinus polyphyllus ’Blue Shades’. • D. Lupin Lupinus polyphyllus ’White Shades’. 
E. Lupin Lupinus polyphyllus ’Rose Shades’. • F. Lupin Lupinus polyphyllus ’Red Shades’. 
Alle stauder på denne side er i 11,5 cm potte.

Lupiner Disse lupiner er noget helt særligt. Klip dem lige efter blomstring, så vil der komme endnu en smuk blomstring.
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3 sække

Home & Garden  
Krukke- og Pottemuld 
Er udviklet specielt til at give krukke- 
planter en god start. Indeholder 
næring og kalk og er tilsat ler-
granulat og sand.

7995 pr sæk á 50 liter

51,-
Spar

189,-
3 sække

Home & Garden Rosenjord 
Giver næring og nyt liv til både jord 
og planter. Velegnet til helt nye 
rosenbede og til jordforbedring, 
hvor der tidligere har vokset roser.

99,- pr sæk á 50 liter
200,-

97,-
Spar

Siveslange 
En god og 
økonomisk 
måde at vande 
på. 15 m.

pr stk
199,-

3 sække

Home & Garden Plantestarter 
Vores nye og helt igennem 
velkomponerede jordblanding 
beregnet til alle nyplantninger af 
buske, træer, hække og stauder.

99,- pr sæk á 50 liter

97,-
Spar

200,-

389,-
pr stk

Spade 
Gode havered-
skaber er det 
halve arbejde.

Home & Garden Så- og Priklejord 
Sammensat af fin sphagnum, sand
og ganske lidt gødning. Giver 
den bedste start og videre vækst 
for alle små plantebørn.

18 liter
3995

Osmo Vertigazon Mosfjerner 
Den helt specielle sammensætning 
i denne gødning med et højt ind-
hold af kali gør, at mosset svides, 
uden at græssets rødder tager skade.

350,- pr sæk á 20 kg

101,-
Spar

249,-

Hjælp til haven
Her er en række produkter, der hjælper med at gøre din have endnu smukkere.

Natria Naturgødning 
100% organisk hønsegødning som 
indeholder alle de næringsstoffer, 
som planterne har brug for hele 
sæsonen. 7 kg rækker til 50-75 m2.

pr sæk á 7 kg
79,-

169,-
pr stk

350,- pr sæk á 20 kg

101,-
Spar

249,-
Osmo Universal Plænegødning 
Dosering: 3 kg/100 m2 2-3 gange 
årligt. Organisk-minerialsk natur 
gødning med højt indhold af 
magnesium. Universalgødning.

Giftfrit snegle-
middel Sneglene 
æder af Smart-
Bayt, trækker sig 
tilbage og dør.

3 sække

Home & Garden Grøntsagsjord 
Velkomponeret jordblanding 
også velegnet til økologisk dyrk-
ning i urtehaven eller højbed.

7995 pr sæk á 50 liter

51,-
Spar

189,-

Velegnet 
til højbed

Forårets smukkeste stauder

Velegnet til kaktus 
og sukkulenter

Rosenhandsker 
Uundværlige 
når roserne skal 
beskæres uden 
rifter op ad 
armene.

pr stk
199,-

Rosensaks 
Med den skarpe 
rosensaks går be- 
skæringen som 
en leg.

Normalpris 7995 
5995 20,-

Spar
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Bambus er tilbage
Bambus er nemme og graciøse planter med et hav af anvendelsesmuligheder i haven. 

Plant bambus som hæk eller rumdeler, som flotte so-
litærplanter eller elegante krukkeplanter. Nye navnesorter 
er skræddersyet til forskellige formål. Den lille bambus 
’Tiny’ er for eksempel perfekt til krukker, den store bambus 
’Simba’ er oplagt som solitærplante og den fyldige bambus 
’Dino’ er ideel til hæk.

Bambus er ikke alene trendy planter til moderne haver. 
De har også en fascinerende historie. Gul bambus kom 
første gang til Europa med en missionær og botaniker, der 
havde fundet den i Kina i 1892. Den blev sat i produktion 

i begyndelsen af 1900 tallet og blev hurtigt en populær 
haveplante.

Det særlige ved bambus er, at der går omkring hundrede  
år, før den blomstrer. Derfor opstod der nærmest masse- 
død, da de første haveplanter blev 100 år. Heldigvis betød 
blomstringen også, at der blev dannet frø. Det er de frø, 
der har gjort det muligt at fremelske nye sorter med 
langt bedre egenskaber end den første. De nye sorter er 
omhyggeligt udvalgt og gennemtestet i planteskolerne, 
før de bliver navngivet og kommer ud i haverne.
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Bambus Fargesia murielae ’Tiny’ er 
opret med mange skud og smukt 
mørkegrønt løv. 1,5 m høj. God til 
krukker. 149,-

Bambus Fargesia murielae ’Simba’ er 
en elegant, lysegrøn bambus. 2,5 m 
høj. God til hække og krukker. 149,-

Bambus Fargesia murielae ’Dino’ er 
kraftigtvoksende og fyldig. 4-5 m høj. 
God som solitærplante. 149,-

20

Bambus er tilbage
Der er en ny generation af bambus på banen, som kan meget mere end den gamle.

Læs mere på www. adressen på bagsiden.

3 sække
Home & Garden Plantestarter 
Vores nye og helt igennem velkomponerede jord-
blanding beregnet til alle nyplantninger af buske, 
træer, hække og stauder. 99,- pr sæk á 50 liter

97,-
Spar

200,-God ide

Bambus trives fint både i sol og skygge.
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Bambus

349,-
149,- pr stk

98,-
Spar

Frit valg
Fargesia murielae ’Tiny’
Fargesia murielae ’Simba’
Fargesia murielae ’Dino’

3 stk
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Find din favorit dahlia
Der findes 28 vilde arter af dahlia, der gennem flere hundrede år er blevet krydset indbyrdes af planteforædlere.

Resultatet er tusindvis af sorter, den ene med mere fantastisk 
blomster end den anden. Farvepaletten spænder vidt, men 
også blomsterformerne varierer fra sort til sort. 
Der er med andre ord en dahlia til enhver smag og en-
hver have.

Dahlia kan på det nærmeste udrette mirakler i haven. En 
tør, fortykket rodknold, der lægges i jorden, udvikler sig 
i sommerens løb til en kraftig busk, der blomstrer i må-
nedsvis. Den kan være lidt længe om at komme i gang, 
så det er en god ide at tyvstarte ved at lægge knoldene i 
en krukke, der placeres frostfrit allerede i det tidlige forår 
og så plante den ud, når det er varmt nok.

Dahlia er nem at dyrke, når bare man er opmærksom 
på, at den ikke, absolut ikke, tåler frost. Knoldene kan 
genbruges fra år til år, men det kræver, at de bliver taget
op, når frosten vender tilbage i efteråret. Knoldene vinter- 
opbevares for eksempel i flade kasser med tør sphagnum.

Du får flest blomster på din dahlia, hvis du klipper top- 
skuddet af, når den begynder at skyde. Det får planten til 
at forgrene sig. Klip også de visne blomster af, så kommer 
der mange flere. Du kan roligt klippe løs til buketter. Det 
sætter bare ekstra gang i blomstringen.
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Dahlia et sandt festfyrværkeri
… man kan i månedsvis høste et væld af blomster til vasen.
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A. Dahlia ’Natal’ har små pompon blomster i lækker, vinrød farve. • B. Dahlia ’Eveline’ har smukke, elfenbensfarvede kronblade med 
sart lilla rand. • C. Dahlia ’Christine’ har åkandeformede blomster i sart pink nuancer. • D. Dahlia ’Red Cap’ har intenst røde 
blomster, der skaber blikfang både i have og buket. • E. Dahlia ’Wizard of Oz’ har søde, sart lyserøde pompon blomster. 
• F. Dahlia ’Downham Royal’ har små, rødlilla pomponblomster – perfekt til buketter.

BA C

ED F

Dahlia er noget for sig selv
Jo mere du klipper til vasen, jo flere blomster får du. Det sker helt automatisk.

Læs mere på www. adressen på bagsiden.

Dahlia

995
Frit valg

stk

Frit valg blandt 
de 6 sorter

Normalpris 1995

½
pris
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Dahlia er leveringsdygtig i mirakler
Tænk, at det kan være så nemt: man stopper en knold i jorden om foråret, 
og så kan man høste et væld af blomster til vasen i månedsvis.

Frit valg blandt 
de 6 sorter



Santana – allergivenligt æble 
med fantastisk smag.
Selv om du har frugtallergi, byder vi på en mulighed for at dyrke 
– og nyde – æbler fra haven. Sortsnavnet er ’Santana’

Allergivenligt æble

299,-
Malus ’Santana’

26

Smag
før du 
køber



A. Pære ’Katrine’ er en lækker gemmepære med tynd, grøn, glat skræl og en sødmefyldt smag. 299,- 
B. Kordon træer er espalieret i en enkelt etage, så du kan plante en smuk, lav frugthæk, der kan høstes masser af lækker frugt på. 399,-

B

A

Smag før du køber
Hos ha du mulighed for at afgøre, om frugten falder i hele familiens smag, før du beslutter dig.

27Læs mere på www. adressen på bagsiden.

Smag
før du 
køber

Smag
før du 
køber
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Kartofler før din nabo
Hvem høster først sæsonens nye kartofler. Dig eller din nabo?

Kartoffel ’Romera’ er en højtydende smuk, 
rød spisekartoffel. Sælges i 2 kg sække 3495

Kartoffel ’Agata’ er den lækre, tidlige 
Samsø kartoffel med en sød, ærteagtig 
smag. Sælges i 2 kg sække 2995

Kartoffel ’Lilly’ er kåret til verdens bedste 
kartoffel til pommes frites og ovnbagte 
kartoffelbåde. Sælges i 2 kg sække 2995

Kartoffel ’Solist’ er værd at vælge, hvis 
du vil høste før din nabo. Den tidligste 
kartoffel. Sælges i 2 kg sække 3495

Læs mere på www. adressen på bagsiden.

Kartoffelpotte
Dobbeltvægget potte til kartoffeldyrkning. 
Fyld Home & Garden Grøntsagsjord i 
spanden og læg tre kartofler i. 
Se, om kartoflerne er klar til høst, ved 
at løfte den inderste spand op. Pluk de 
kartofler, der er store nok, og lad de 
små sidde og vokse videre. Lægger du 
forspirede kartofler, kan der ved en lun 
placering og jævnlig vanding høstes nye 
kartofler allerede efter otte uger.

pr stk
4995

Kartoffel ’Blå Congo’ er en helt usandsynlig 
blå kartoffel – når det godt må være lidt 
sjovt. Sælges enkeltvis 395 pr stk.

Kartoffel ’Charlotte’ er en middeltidlig spise- 
og salatkartoffel. Sælges i 2 kg sække 3495 
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Hjemmeavlet er noget for sig
Selvgjort er velgjort og smager ganske enkelt bare bedre.
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Dyrk dit eget
Så har du sikkerhed for, hvordan 
din grønne mad er blevet til
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Se det vokse, se det gro
Der er ikke noget så hyggeligt og nærende for forårsfornemmelserne, som at så 
grøntsager til forspiring i vindueskarmen, inden foråret for alvor sætter i gang.

Minidrivhus
A. Green Basics Grow Tray Saucer s 1995 • B. Green Basics Grow Tray s 2495 • C. Green Basics Grow House s 3495 
D. Green Basics Garden Tray 10995 • E. Green Basics Allin 1 Grow Kit 12995

Tomatplante til 
vindueskarmen
Der kan høstes forbløffende 
mange cherrytomater på de
små lave tomatplanter, der 
er udviklet til dyrkning i 
vindueskarmen. 
10,5 cm potte.

pr stk
4995

Fra

Frøposer
En lille pose frø rummer stor 
planteglæde for små penge.

pr stk
695

B

A

C

E

D
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A. Brombær Rubus fruticosus ’Reuben’ er en ganske særlig brombærsort med opret vækst 1,5 m og store lækre bær på helt op til 
4 cm i diameter. 2 L potte. 7995 • B. Hindbær Rubus idaeus ’Ruby Beauty’ er en ny hindbærsort, der egner sig perfekt til dyrkning i 
krukker. Den er tornfri og bliver knapt 1 meter høj, og så får den lækre bær i massevis. 2 L potte. 7995

BA

Store bær til små haver
Det har aldrig været nemmere at dyrke bær. Nye sorter giver dig plukkegaranti for store, lækre vitaminbomber.

Læs mere på www. adressen på bagsiden.
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Blåbær som du ikke kan få nok af
Lækre tærter, desserter, smoothies – kun fantasien sætter grænser.

7995
pr stk

Blåbær
Vaccinium North County 5 L potte. 
Bestøves af alle andre blåbær sorter.

70,-
Spar

Normal pris 14995



Der er rigtig meget at vælge imellem, men fortvivl ikke for vi står 
klar til at guide dig igennem, så du får succes med dine nye tiltag.

Når du køber planter hos os, 
handler du med fagfolk

Tilbuddene i magasinet gælder fra 31. marts til 17. april 
2017 eller så længe lager haves.

Se mere på www.majholm.dk

Smedevej 6 • 6740 Bramming • Tlf. 75 17 39 77

Åbningstider 
Hverdage .....................................................10.00-17.00
Lørdag .....................................................................9.30-14.00
Søndag og helligdage ...........10.00-13.00

Maibritt og Steven samt deres personale står altid klar med masser af 
gode ideer og inspiration.

Dit lokale 
Havecenter

Kvalitet til planterne

Nyhed!

Jord, muld og sphagnum. Produkterne i Home 
& Garden serien er udviklet af fagfolk og tilpas-
set havens forskellige planter. Rhododendron, 
blåbær og andre surbundsplanter vokser ved en 
anden surhedsgrad, så her er det nødvendigt at 
anvende specialjord. 
Få succes i hele haven ved brug af de øvrige 
produkter i serien af kvalitetsjordprodukter 
med specialopskrifter på næring til de forskellige 
plantegrupper.

Tilmeld dig vores 

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på 
mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig 
med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

KUNDEKLUB

Fordelskort
fordele for medlemmer

Personlige 
fordele


