
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ökenrosen är en annorlunda och speciell krukväxt, som är otroligt vacker, och med lite tur kan börja 
blomma redan i sommar. Plantorna är frösådda 2019 och levereras i 11 cm krukor (se bild). En del 
har utvecklat stammar på upp till 2 cm diameter och till sommaren får de ett rejält bladverk. Då dessa 
exotiska växter älskar ljus och värme rekommenderar vi söderläge eller extrabelysning och sparsam 
vattning under vinterhalvåret för att utvecklas på bästa sätt. När vårsolen tittar fram och växterna 
bildar nya skott är det dags att plantera om och öka bevattningen, gärna med lite gödning tillsatt 
varannan vecka.  
Frösådd: Har du möjlighet till extra belysning kan du så dina ökenrosfröer redan nu, annars 
rekommenderar vi att du väntar med sådden till våren för att de skall gro på bästa sätt. 

 
 
 

Så här gör du din beställning! 
 

Bakgrund: Vår webbutik är öppen året om för att du skall kunna få tag i våra populära plantpaket.  

Beställ och betala via Swish senast söndag så är ditt paket på väg till dig redan under tisdagen. 

Skicka ett mejl till info@rogersplantshop.se med din beställning 
ditt namn, fullständig adress, mobilnummer (för avisering) och Swisha totalbeloppet inkl. 
fraktkostnad till 123 132 14 21.  
 
Alla plantor packas separat i en gemensam kartong, som vi fyller upp med papper för att minimera 
transportskador. Alla leveranser märks med ”AKTAS” innan inlämning till Postnord. 
 

Du kan följa ditt paket under transporten och får en avisering när din beställning finns att hämta på 
ditt utlämningsställe. Din beställning är skyddad från väder och vind då den finns ”inomhus” under 
hela transporten. Vi rekommenderar att du hämtar ut och packar upp ditt paket direkt 
 

OBS! om du bor i närheten av Trelleborg kan du välja att hämta ditt beställda plantpaket 

hos oss efter överenskommelse och slipper då fraktkostnaden. 
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Ökenros 3 

Komplettera gärna din beställning med några av våra spännande fröpaket som 
 du hittar på startsidan och på webbshop fröer – Priser från 99 kr inkl. frakt 

 

Ökenrospaket 
   198 kr 

Frakt tillkommer med 99 kr 
 
  

Paketet innehåller 3 ökenrosplantor + tillb. enl. nedan 
 

Allt detta ingår: 3 Ökenrosplantor, Adenium obesum, 
Adenium arabicum eller liknande, planterade i 11 cm 
krukor, 1 fröpåse med 10 Adenium obesum fröer (art. 
141) dessutom ingår en påse pimpsten, Perlite och 
skötselråd.  
 
Vill du byta ut en ökenros mot en Plumeria skriver du 
detta i din beställning.   

 
Märk din beställning med ”Ökenros 3” och notera 
om du vill byta ut en ökenros mot en Plumeria  
  

Stor Ökenros - 195 kr   
Stor och kraftig,  

planterad i 13 cm kruka. 

 Flera olika sorter.  

Ytterkrukan ingår ej 

Plantpaket  

”Ökenros 1”  

för endast 195 kr 
Frakt tillkommer med 99 kr 

--------------------------------------------------------------------- 

Köp vårt nya kombinationspaket! 
1 Ökenros + 5 st kaktus/suckulenter  
Kombinationspaket med en stor och kraftig Ökenros och fem 

kaktus/suckulenter (urval ur plantpaket 3). 

Plantpaket nr 5 endast 295 kr  
Frakt tillkommer med 99 kr 

NYHET! 

”Ökenrospaket 3” slut för säsongen 

Återkommer i maj. 
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