Erbjudanden med 50% tom 15 november!
Pereskia/Bladkaktus NU 50 kr
11 cm kruka, ca 30 cm hög, ord 100 kr
Den enda kaktus i världen som har ”vanliga” blad. Passar fint nu med blad i höstens färgtoner.
Växten har små oansenliga taggar och kan växa rejält.
På Botanisk Have i Köpenhamn klättrar den uppe i taket på 7-8 m höjd!
Men med beskärning redan nu får du både nya sticklingar och ett vackert ”träd”. Ovanlig i handeln…

Plumeria/Frangipani NU 50 kr
11 cm kruka, ca 25-35 cm hög, ord pris 100 kr
Kallas även tempelträd och finns med blommor i flera olika färger. Våra växter är frösådda med fröer
från moderplantor med vita, röda eller rosa blommor (se startsidan) Mycket vanlig på Hawaii och i
Thailand. Då den älskar sol och värme vilar den under vinterhalvåret och tappar ofta sina blad, men
kommer igång igen både större och finare till nästa vår. De röda och rosa är ca 25 cm höga,
de vita(är för närvarande slut).Tänk på att dra ned på vattningen under vintern. Mycket ovanlig i
handeln…

Drakfruktskaktus NU 50 kr
11 cm kruka, ca 20 cm hög, ord pris 100 kr
Även denna är en älskare av sol och värme…
Denna kaktus kan bli riktigt stor och behöver då lite stöd.
I Asien där drakfrukten odlas binds kaktusplantorna upp vid stora stolpar och får ca 25 cm stora
blommor. Ovanlig i handeln…

Ökenros NU 50 kr/2 st
Adenium Obesum, 9 cm kruka, ca 15 cm hög, ord pris 50 kr/st
Letar du efter en annorlunda krukväxt? Då är Ökenrosen något för dig. Med sin karakteristiska
form och vackra blommor väcker den nyfikenhet. Blomningen brukar inte ske förrän flera år efter
sådd, men några av de plantor som såddes i april fick sina första blommor redan i september –
mindre än 5 månader efter sådd! Ovanlig i handeln…

Några exempel ur vårt övriga växtsortiment!
Köp 4 – betala 3. Vi bjuder på den billigaste.
Gäller alla växter ur sortimentet nedan - tom 15 november.
Opuntiakaktus fr 25 kr
både sticklingar (bladskivor) och färdigrotade, av flera olika sorter.
Opuntia planta M: välrotad planta,13 cm kruka. Höjd inkl kruka ca 25 cm, 75 kr/st
Opuntia planta L: välrotad planta,15 cm kruka. Höjd inkl kruka ca 30 cm, 125 kr/st
Opuntia planta XL: välrotad planta,17 cm kruka. Höjd inkl kruka ca 35 cm, 175 kr/st
Opuntia stickling; Planteras direkt i kruka – rotar sig inom några månader.
Höjd ca 15 cm, 25 kr/st

Kalanchoe Hottentot 50 kr
”Trollhalsband”, 11 cm kruka, ca 15 cm hög, Lättskött med söta blommor!

Fler plantor på nästa sida

Crassula ovata ”Hobbit” 50 kr
11 cm kruka, ca 15 cm hög. Tacksam och lättskött suckulent!

Bladkaktus/Epiphyllum 50 kr
”Bridesmaid”, 11 cm kruka, ca 30-35 cm hög. Perfekt blomma för ampeln!

Euphorbia Eritrea 50 kr
”Kandelaberkaktus” 11 cm kruka, ca 20 cm hög. Ståtlig krukväxt!

Agave americana fr 25 kr
Populär suckulent med sina kraftiga gråtonade blad
Välrotad planta, höjd inkl kruka ca 15 resp. 25 cm, små 25 kr/st, större 50 kr/st

Agave americana var. Marginata 50 kr
Populär suckulent med sina kraftiga randiga blad i grönt och gult
Rotade sticklingar som växer till sig snabbt, höjd inkl kruka ca 15 cm
Moderplanta på bild.

Kalanchoe Daigremontiana 0 kr*
”Livsblad, Tusenmoder” kärt barn har många namn, ca 10 cm hög
*gåva till alla kunder så långt lagret räcker

Pimpsten (till dina plantor) och Perlite (till dina fröer)
För att ge dina nya växter och frösådder de bästa förutsättningarna rekommenderar vi att blanda i lite
pimpsten i jorden vid omplantering (bra till växter som kaktus/suckulenter, ökenros, plumeria), och Perlite för att
få en mer porös jord som främjar groningen och håller kvar fukten vid alla frösådder. Välj på två storlekar:
2 dl - 10 kr, 5 dl – 25 kr. Beställ direkt i samband med din frö/växtbeställning!

Ökenros i stor sortering…
Senare i höst kommer vi att erbjuda flera olika sorter av lite större ökenrosor, både Obesum, Arabicum,
Somalense, Arabicum Black Giant, mfl. Pris 100 kr/st – beställ redan nu!

Andra önskemål…
Vi odlar de flesta av våra frösorter som du kan beställa i vår frö-webbshop. Har du önskemål om några andra
växter är de som presenteras ovan – skicka ett mejl med din förfrågan, så återkommer vi med ett besked
om de finns i lager.

Beställning…
Läs allt om hur du gör din beställning under fliken ”Webbshop plantor” på hemsidan.
Tänk på att vi behöver din betalning senast tisdag för att du skall kunna få din leverans samma vecka.

