
Kæmpe udvalg i sommerblomster
Du får max glæde af dine sommerblomster, når du helt fra begyndelsen sørger for at købe planter, der klæder hinanden. 

Tænk på blomsterfarver, bladformer og planternes struktur som en helhed. Mulighederne for at skabe smukke kombinationer 
er nærmest uendelige, når du bruger den farverige palet af sommerblomster.

Se mere på www.langeskov-planteskole.dk

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

Åbningstider Hverdage 9.00-17.30 • Lørdage 9.00-17.00 • Søn- og helligdage 9.00-17.00

Følg os på

Hindbær Rubus idee ‘Autumn First’ Danner store saftige røde bær, 
som kommer allerede på 1. års skud. Sorten modner lidt tidligere 
end andre efterårssorter, allerede i slutningen af august.

Blåkant Nepeta x fassenii ‘Kit Cat’ er en omsværmet staude med 
kompakte tuer af duftende grågrønt løv. Blomstrer hele sommeren 
lang med blålilla blomster i talrige aks. Sælges i 11 cm potte.

Lavendel Lavandula angustifolia ‘Hidcote Blue’ er den klassiske 
lavendel, der dufter uimodståeligt dejligt og er elsket af insekter 
og sommerfugle. Blomstrer med lavendelblå blomsteraks midt på 
sommeren. Sælges i 11 cm potte.

Bægerranke Dipladenia er en fl ot og eksotisk slyngplante 
med blanke blade og store, lyserøde blomster. Den vokser frodigt, 
så den har brug for et klatrestativ. Sælges i farverne rød, hvid, 
lyserød og pink.

Almindelig tørst Frangula alnus ‘Fine Line’ Lille søjleformet træ, 
med fi ne smalle dybt indskårne blade. Træet holder sin smalle form
uden beskæring. Kan også plantes i en stor krukke. Får fi n gul efterårs- 
farve. Små ikke spiselige bær. Er en af sommerfuglenes favorit yngle-
steder, så der er gode chancer for at se sommerfugle i det lille træ.

Frøblandinger Et mix af et- og fl erårige klassiske engblomster. 
Selv på et lille område bidrager de til den biologiske mangfoldighed, 
og du fremmer nytteinsekter, bestøvere og smukke sommerfugle.

Lille søjleformet træ, Frøblandinger

20995
pr stk

er en omsværmet staude med Lavendel

3995
pr stk

199,-
2495 pr stk

10 stk
5050

Spar

Fyns bedste udvalg af haveplanter, stueplanter og sommerblomster.

Blåkant

7995
Normalpris 10995

30,-
Spar

Tilbud

Et mix af et- og fl erårige klassiske engblomster. 

9995
Normalpris 12995

30,-
Spar

Tilbud

Insekterne i fokus

er en fl ot og eksotisk slyngplante Almindelig tørst

12995
pr stk

Kæmpe udvalg 
i Bægerranke

pr stk

Fra

Caféen har åbent.
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