Nyhetsbrev april 2021

Nu är bästa tiden för sådd av
Ökenros och Plumeria

Ny leverans av ökenros- o Plumeriafröer
Nu har vi fått hem Plumeria med vita blommor som många
efterfrågat och ”kungen bland ökenrosor” Thai Socotranum
med sitt fantastiska växtsätt för de riktiga entusiasterna.

Moringa

Thai Socotranum – ”kungen av ökenrosor”’
Nu kan vi erbjuda tre olika sorter av Thai Socotranum –
Golden Bell, S1 och Golden Crown – tre sorter som utvecklas till fantastiska exotiska skönheter
som du med rätt skötsel kommer att kunna njuta av i många år framöver.
I vårt nya paket 3A får du en fröpåse av alla tre sorterna.
Dessutom ingår Adenium Obesum ”Triple Flower” art 146 och Adenium obesum art. 141 samt en påse Perlite.

Paketpris 3A - 399 kr, (ord pris 513 kr, Socotranum kostar upp till 159 kr/fröpåse.)
Massor av spännande exotiska fröpaket att välja på från 99 kr inkl. allt. Läs mer på hemsidan

Art 146, Triple Flower, är en ny exklusivare variant
Den är en exklusivare variant av Adenium Obesum som efter
något år kan utveckla dubbla eller trippla blommor i fina färgställningar

Växthusbutiken

Privat visning
I väntan på våren erbjuder vi privat visning i vårt stora växthus.
Bland våra 1000-tals växter hittar du säkert något som du vill köpa med
hem. Stor sortering av kaktus och suckulenter, medelhavsväxter och
mycket annat i storlekar fr 10 cm upp till 3 m. Vi erbjuder privat visning
två dagar i veckan – ring 0738–413130 så bokar vi en timme som du får
strosa runt i det stora växthuset där vi vinterförvarar alla våra växter.
Erbjudande: köp 3 – betala 2, vi bjuder på den billigaste.
1 timme privat visning - 250 kr som dras av i samband med ditt köp.

Beställ dina växter på nätet!
Nu kan du hämta en stor del av våra växter på ditt utlämningsställe/alt
få hemleverans. På hemsidan hittar du ett urval av vårt sortiment
”Medelhavsväxter XL”. Skicka ett mejl med dina önskemål så
återkommer vi direkt. Vi kan skicka plantor upp till ca 70 cm höjd.

I slutet av maj öppnar vi upp
vår växthusbutik vid bostaden.
Vi återkommer med datum för
premiären i nästa nyhetsbrev.

Erbjudande:
Terrakottafärgade
plastkrukor
9,3 liters, 27 cm diam.

25 kr/st. 10 st 199 kr
Även andra storlekar

Välkomna till Rogers Plantshop
info@rogersplantshop.se

www.rogersplantshop.se

Vill Du avbeställa kommande nyhetsbrev

skicka ett mejl med texten ”avbeställ” i menyraden

