
Dejlige sommerglæder
Sommeren er lige om hjørnet, så tiden er inde til at sikre sig, at krukkerne på terrassen 
og omkring huset er gearet til at sprede dejlige sommerglæder omkring sig. Udvalget af 

skønne sommerblomster er enormt. Vi har udvalgt et par håndfulde af dem, du får 
allermest blomsterglæde ud af.

Se mere på www.langeskov-planteskole.dk

Nyborgvej 39 • 5550 Langeskov • Tlf. 65 38 11 00

Åbningstider Hverdage 9.00-17.30 • Lørdage 9.00-16.00 
Søn- og helligdage 9.00-16.00

Følg os på

Alm. agurk Stærke og stabile planter, der giver et 
stort udbytte af ca. 30 cm lange agurker med frisk 
og god smag. Producerer hele sommeren. 
Sælges i 11,5 cm potte.

Rosengeranie Pelargonium graveolens er der 
fl ere gode grunde til at plante i krukkerne. Det er 
en køn plante med frodigt grønt løv og fi ne små 
blomster i violette nuancer, og bladene dufter 
skønt. Sælges i 12 cm potte.

4995
pr stk

Lav krassula Crassula schmidtii er en køn 
lille, sukkulentagtig plante, der gør sig godt i 
fl ade skåle. Blomstrer med fi ne skærme af rosa 
blomster. Elsker masser af sol og klarer sig 
med lidt vand. Sælges i 10,5 cm potte.

fl ade skåle. Blomstrer med fi ne skærme af rosa 

8995
3495 pr stk

3 stk
1490

Spar

3495
pr stk

Solsikke Helianthus SunBelievable™ ’Brown 
Eyed Girl’ er en helt ny type solsikke, der blomstrer 
på alle sideskud og udvikler sig til en fl ot solsikke-
busk. Blomsterne er varmt gule med brunt center. 
Sælges i 12,5 cm potte.

Susanne med det sorte øje Thunbergia alata 
er en frodig slyngplante, der kan blive fl ere meter høj 
i løbet af en sommer. Blomstrer med fi ne trompet- 
formede blomster, der har et markant sort øje, 
hele sommeren. Sælges i 12 cm potte i farverne 
hvid, lyserød, rød og gul.

SolsikkeSusanne med det sorte øje

6995
pr stk

5995
pr stk


