
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ökenrosen är en annorlunda och speciell krukväxt, som är otroligt vacker, och med lite tur kan börja blomma 

redan i sommar. Plantorna är odlade av oss på Rogers Plantshop och levereras i terrakottafärgade plastkrukor. 

Ökenrosorna har utvecklat rejäla stammar och ett fint bladverk. Under vinterhalvåret tappar ökenrosen oftast 

sina blad, men när vi nu går mot ljusare tider utvecklas snabbt nya blad och grenar.  

Då dessa exotiska växter älskar ljus och värme rekommenderar vi ljus och varm placering och gärna flytande 

gödning (t.ex. Blomstra eller Substral) en gång/vecka under sommaren. I höst kan du dra ner på vattningen, 

men tillräckligt för att den skall kunna behålla sitt bladverk. När vårsolen tittar fram och växterna bildar nya 

skott är det dags att plantera om och öka bevattningen, och åter tillsätta gödning varje vecka.  

 

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. 

   Rogers Plantshop 
        info@rogersplantshop.se     www.rogersplantshop.se 
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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 

 

 Stora Ökenrospaketet     

  299 kr 
 Normalpris 447 kr 

 
Frakt tillkommer med 99 kr 

 
 

 

Paketet innehåller 3 stora ökenrosplantor:  

1 st Adenium Arabicum Black Stem 

1 st Adenium Somalense 

1 st Adenium Obesum 
Samt tips på hur du får dina ökenrosplantor att trivas hemma hos dig. 

Ökenrosplantorna är upp till 22 cm höga och planterade i 13 cm krukor, så 

det är bara att packa upp och se dem utveckla nya blad och grenar när 

vårsolen tittar fram. Vi reserverar oss för ev. utbyte på någon av sorterna. 

Märk din beställning med ”Stora ökenrospaketet”  
 

 

 

 

 

Märk din beställning med ”Stora ökenrospaketet”  

 

Lilla Ökenrospaketet 

149 kr 
Frakt tillkommer med 99 kr 

 

 

 
 

Paketet innehåller: 

 1 st kraftig Adenium Arabicum,  

med en stam på upp till 10 cm omkrets, 

planterad i en terrakottafärgad  

plastkruka på 11 cm diameter.  

Dessutom medföljer skötselråd.  
 
 

 

Märk din beställning med ”Lilla ökenrospaketet”. 
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