
Kamelia – et univers for sig
Kamelia er fl otte, stedsegrønne buske med blanke grønne blade og uendeligt smukke blomster i det allertidligste forår. 

Der fi ndes et væld af smukke sorter med fyldte, halvfyldte eller enkelte blomster i et farvespektrum fra hvidt over lyserødt og pink til dybt mørkerødt. 

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

Solbærbusk
Ribes nigra ‘Big Ben’ Moderat vækst og sund frugtbar busk.
Solbærrene sidder på lange klaser, bærret er MEGET stort, sødt og 
meget vitaminrigt. Modner i sidste halvdel af juli, velegnet til 
marmelade, saft m.m. og kan fryses.

Ribs
Ribes rubrum ‘Stanza’ Mellemstor busk med opret, let åben vækst. 
Stort udbytte af store, syrlige røde bær i lange klaser, sidst i juli. 
Fjern først de ældste grene fra basis, når udbyttet går ned. 
Trives bedst på en solrig plads i en god, næringsrig muld. 
Meget velegnet til gelé og saft. Kan fryses.

Kirsebær
’Sweet Heart’, ’Sylvia’, ’Early Star’ og ’Skeena’ Få søde, mørke, store, 
velsmagende moreller over 2 måneder.

Stort udvalg af læggekartofl er En kartoff el er ikke bare en 
kartoff el. Der fi ndes et væld af kartoff elsorter med vidt forskellige 
egenskaber. Salatkartofl er har den særlige egenskab, at de ikke 
koger ud, men forbliver faste efter kogning. 

Syren
Syringa bloomerang ‘Dark Purple’ Remonterende længeblomstrende 
syren, der starter blomstringen i maj måned og fortsætter helt frem til 
oktober. Tæt forgrenet busk, der bliver ca. 1,5 m høj og bred. 
Duftende purpurrøde blomster i 10-15 cm store, fyldige toppe. 
Trives i sol eller halvskygge. Vokser i almindelig havejord.

Surbær
Aronia ’Aron’ Havens sundeste bær. Hårdfør, mellemhøj busk med 
hvide blomster, store sorte bær og helt fantastiske høstfarver.

249,-
pr stk

Fra

Kamelia Camellia ’Dr. Burnside’ er en stærk 
og meget populær kamelia med halvfyldte, 
skarlagenrøde blomster med gyldne støvdragere.

Surbær

16995
pr stk

599,-
Sælges i A-Kvalitet.

349,- pr stk

2 stk
99,-

Spar

Kirsebær

13995
pr stk

Ribs

13995
pr stk

Nyhed

Nyhed

40,-
Spar

149,-
pr stk


