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Jul i Erlev
Erlev Blomster- og havecenter hol-
der hvert år fast i traditionen med 
at skabe smukke udstillingspodier 
med smukke produkter flankeret 
med friske binderier. Side 42

ECOstyle
Som den grønne branches leve-
randør af bæredygtige løsninger, 
arbejder ECOstyle fortsat med at 
udvikle og promovere løsninger, 
som hjælper haveejeren. Side 38
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Tiden flyver…
Så nærmer julen og nytåret sig med raske skridt, og 
året 2019 rinder ud. Det nye år 2020, vil nok aldrig 
komme til at blive kaldt andet end 2020, og hvad 
med de efterfølgende år, vil de blive benævnt som 
år, plus årstal eller blot tal? 

2019 vil i branchen blive husket for det ganske 
specielle vejr med nattefrost ind i maj og et drivvådt 
efterår, der fik de grå hår frem hos de fleste produ-
center af læ- og hækplanter. På trods af vejret, er det 
min opfattelse, at rigtig mange havecentre kommer 
ud af 2019 med vækst i omsætningen, og en lille 
stigning på bundlinjen. Man kan håbe, at det samme 
vil gøre sig gældende i 2020.

2020 (MMXX) er det 505. skudår siden Kristi fød-
sel, og alt tyder på, at det bliver et begivenhedsrigt år med sommer-OL i Tokyo, EM 
i fodbold og præsidentvalg den 3. november i USA. Dertil kommer ’spådommene’: 
verdens befolkning forventes at nå 7,6 milliarder, Kina forventes at lande men-
nesker på månen, og nogle mener, at Kinas økonomi vil overhale USA's økonomi 
– man kan blive ved. 

NU er det ikke kun begivenheder i det store udland, der er vigtige. Herhjemme 
er Fagmessen for Havecentre og Blomsterhandlere nært forestående, nemlig den 
8. og 9. januar 2020 i OCC. I den efterfølgende uge er der Temadage på Hotel 
Svendborg, den 15. og 16. januar, og så fortsætter det ellers på IPM og Formland 
senere i januar. Der sker meget i branchen, og det vil der gøre i resten af 2020 (se 
den vedlagte kalender i bladet).

Det er vigtigt at have det store overblik i en travl hverdag, men verden er blevet 
for stor til, at vi kan rumme alle informationerne, der tikker ind minut for minut. 
Til tider kan det være svært nok bare at rumme de informationer, der vedrører 
dagligdagen, og træffe de beslutninger der skal træffes, og udføre de gøremål som 
skal udføres. 

Det hele går stærkt, og vi mangler tid. Det pudsige er, at den gennemsnitlige 
levealder stiger, så vi får mere livstid, og alligevel er tid blevet en mangelvare. Vi 
forsøger at spare tid eller rationalisere den. Vi tilrettelægger næsten hvert eneste 
minut af vores hverdag, i den i forvejen fuldtegnede kalender, og indser, at der ikke 
er tid til noget. Vi er under et tidspres, som blandt andet skyldes den udviklingstrang 
som præger samfundet med innovation, effektivisering og omstillingsparathed.

Det tidspres som hersker i samfundet og arbejdspladsen gennemsyrer også 
hjemmefronten. Tidligere var det et frirum og et sted til fordybelse, men større 
vægt på karriere, selvrealisering, sociale medier og fokus på det perfekte, giver et 
større antal stressramte. Måske skal vi gøre op med tidsopfattelsen. Genindføre en 
langsommelighed eller bruge nej hatten, så man siger fra og nej tak til for mange 
gøremål. Man kan jo prøve det af over julen eller have det som et nytårsforsæt.

Glædelig jul og godt nytår.
Per Boisen Andersen, redaktør. pb@danskehavecentre.dk
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SET & SKET

Deadline for indlæg til februar måneds talerør – ’Grønnert’ er fredag d. 24. januar 2020 til mba@hortusadvising.dk 

Dobbies Garden Centres 
En af Englands ledende havecentrekæder har indført en gratis 
service, hvor kunderne kan returnere deres potter og bakker. Alt af 
plast kan returneres, mens styropor ikke er velkommen. 

I modsætning til vores danske affaldssortering, så er det ikke 
almindeligt, at englænderne kan komme af med deres affald til 

genanvendelse. De afleverer det i en blandet sæk som brændes 
af eller stakkes op i enorme affaldsbjerge. 

Nu tager havecentrene fat på problemet, og den første kæde er 
klar til at byde kunderne den service at tage deres brugte embal-
lage retur. De opfordrer kunderne til at rengøre emballagen med 
en ”hurtig vask”, hvorefter de er velkomne til at lægge det i de 
dertil indrettede kasser. 

Marcus Eyles, Horticultural direktør hos Dobbies udtaler: ”Vores 
mål er at kunne levere de bedste haveprodukter, høj service og 
god rådgivning. Vi har sat ansvaret og pleje af vores miljø øverst 
på prioritetslisten. Vores potte og bakke retursystem er et kæmpe 
skridt i den rigtige retning for at reducere miljøbelastningen og 
sikre bæredygtigheden i fremtiden”.

Kilde: Horticulture Week

Fire nye Cylindrocladium  
resistente Buxus sorter  
Den belgiske planteskole Herplant 
har under varemærket BetterBu-
xus introduceret fire nye sorter af 
Buxus som skulle være resistente 
overfor visnesygdommen Cylin-
drocladium buxicola, som stadig 
er et væsentligt problem og årsag 
til, at mange planter må ryddes og 
skiftes ud.

12 års hårdt arbejde
Siden 2007 har Didier Hermans, 
som er én af tre brødre, som ejer 
og driver Herplant, været i gang 
med at produktudvikle på Buxus. 
Han fik analyseret intet mindre end 
200 forskellige sorter af Buxus, 
som planteskolen på daværende 
tidspunkt dyrkede. Sammen med 
Landbouw-, Visserij- og Voeding-
sonderzoek (ILVO) blev de eksiste-
rende sorters DNA kortlagt.

Hybrider og resistenstest
Nu fulgte år med krydsning af in-
teressante sorter og en masse 
registrering og udvælgelse. Der er 

blevet selekteret mellem 10.000 
forskellige planter. Dernæst er de 
udvalgte planter testet for deres 
modtagelighed overfor Cylindro-
cladium buxicola.

Fire nye BetterBuxus®
Buxus ’Renaissance’ er velegnet til 
lav hæk eller som bunddække.
Buxus ’Babylon Beauty’ er over-
hængende og velegnet til lav hæk 
eller som bunddække.
Buxus ’Hertage’ minder mest om 
sempervirens og kan både bruges 
som hæk og til formklipning.
Buxus ’Skylight’ er den hurtigst vok-
sende og egner sig til store kugler 
og højere hække.

Rettigheder
De fire nye Buxussorter er nyheds-
registrerede og mange har allerede 
henvendt sig for at få lov at dyrke 
dem. Didier Hermans fra Herplant 
ønsker dog i første omgang selv at 
styre hele produktionen, men har 
lovet at vende tilbage til de inte-

resserede planteskoler, når han er 
klar. Det sker i et samarbejde med 
firmaet Planttipp, der laver dyrk-
nings- og varemærkelicensaftaler 
mellem virksomheder verden over. 

Planteskolen dyrker Buxus på 
12 ha og Taxus på 8 ha. Herplant 

har pottet 700.000 af de nye sor-
ter, som han regner med at kunne 
sælge i 2020.

På www.betterbuxus.com kan 
du se og læse mere om de nye 
sorter.

Kilde: de Boomkwekerij

Jord er ikke bare jord 
Pindstrup udvikler og sælger voksemedier, både i Danmark og på 
eksportmarkederne. Vi har et tæt samarbejde med professionelle 
gartnere i hele verden, og det giver os en viden, som vi også bruger 
til at udvikle de bedste produkter til brug i private haver.

www.pindstrup.dk/hobby

Forbrugerne efterspørger i stigende grad økologiske og bæredygtige  
produkter. Pindstrups øko-serie giver flere muligheder for selv  
at dyrke økologisk, fx grøntsager og krydderurter.

Øko-serien består af fire muld-produkter og en flydende  
gødning, som alle er udviklet, så de indeholder  
netop det, som planterne har brug for. 

Fokus på økologi – også i haven

FØLG  
@PINDSTRUP  

PÅ INSTAGRAM

Mød os på Fagmessen, stand nr. 3008, til en snak om vores arbejde med  
genopretning, nye bæredygtige produkter og fremtidens muld.

Forest 
Gold-træfibre i 

Pindstrups muld 
Pindstrups muld indeholder 
Forest Gold – naturlige fibre 
fra dansk træflis, som giver 

sundere og stærkere planter, 
flere blomster og bedre 

udbytte af frugt  
og grønt.

Pindstrup annonce danske havecentre_211119.indd   1 21/11/2019   14.28.09
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Fagmessen åbner dørene den 8. og 9. 
januar 2020 i Odense Congres Center 
for et stort antal udstillere og forhåbentlig 
rigtig mange besøgende.  
Fagmessen er den eneste af sin art i 
Danmark, og henvender sig målrettet til 
havecentre, større blomsterbutikker og 
brugskunstbutikker med interesse i have-
tilbehør. Mange års erfaring viser, at der er 
stor interesse for messen, med placering 
midt i landet, med lette tilkørselsforhold 
fra motorvejen, gode parkeringsforhold 
og ikke mindst relevante og spændende 
udstillere og leverandører.
Brancheforeningen Danske Havecentre 
arrangerer Fagmessen i samarbejde med 
Odense Congres Center, der er sekretariat 
for messen, og vi lægger vægt på, at det er 
en grøn messe, men hvor alle andre vare-
grupper der sælges i blomsterbutikker og 
havecentre er repræsenteret.
På Fagmessen vil du møde en lang række 
udstillere fra Danmark og udlandet som 
præsenterer deres spændende produkter 

og nye tiltag lige fra blomster, planter, frø 
og jordprodukter til haveredskaber, møb-
ler, brugskunst, spiselige produkter og 
meget mere. Endvidere får du masser af 
inspiration, nye ideer og trends med hjem. 
Husk at du kan deltage i fællesmiddagen 
om aftenen på messens første dag.

Vi glæder os til at byde  
jer alle velkommen til  

Fagmessen 2020.

Per Boisen Andersen

Sendes til Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. 
Mail: jjha@occ.dk

Ja tak, vi deltager med: ________  personer

Firmanavn:  ____________________________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________

Postnummer, by:  _______________________________________________________

Telefon/mobil:  _________________________________________________________

Beløb:  antal _____________  x kr. 335,00 = i alt kr.  ______________________

Tilmelding senest den 2. januar 2020

Dato: ____________ Underskrift: _______________________________________

Tilmelding er bindende!

Tilmeldingsblanket til 
Fagmessemiddag den 8. januar 2020

Fagmessemiddag
onsdag den 8. januar 2020

Tilbring et par hyggelige timer sammen med  
dine kolleger fra branchen 

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 18.30

Velkomstdrink, forret og hovedret inspireret  
af årstiden. Kaffe/the samt chokolade

Pris pr. person kr. 335,00 inkl. moms

Drikkevarer købes separat
N.B. Middagen er åben for alle

Velkommen til

ÅBNINGSTIDER
Onsdag 8. januar kl. 9.00 - 17.00
Torsdag 9. januar kl. 9.00 - 16.00
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Er du klar
til foråret?
Det er vi!
Fagmessen for Blomsterhandlere & Havecentre
8.-9. JANUAR 2020
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

CASUALS.GARDENA.com

MØD OS PÅ
STAND 3532

FÅ ET PAR GRATIS
GARDENA HANDSKER
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Falmet skønhed 
Idéer til udsmykning med  

tørrede blomster

Tørrede blomster er en retrotrend – nogle husker måske små 
kurve med potpourri på natbordene i 1970’erne? Dorthe Kvist 
har grebet denne trend og forfinet dens udtryk på allerbedste vis 
i hendes nye bog ”Falmet skønhed”.

”Jeg har brugt tørrede blomster i juledekorationer, i kranse og 
i buketter. For jeg ser poesi, skønhed, personlighed, rytmer og 
musik i frøstande, blomster, tørrede bælge, smukke kogler og 
svungne grene, som jeg finder i haven og i naturen”, udtaler Dor-
the i sin indledning. 

Bogen er indrettet, så man selv kan udføre alle de illustrerede 
idéer. Dorthe er en kvinde, som helst ser livet uden alt for mange 
restriktioner, så hun opfordrer læseren til at bruge opslagene som 
en retningslinje og idégiver – ikke til at følges regelret.

Efter en gennemgang af, hvilke blomster, frøstande, kogler, 
bælge og bær, der er velegnede til de tørrede kreationer, så får 
man også et indblik i, hvordan man kan tørre og opbevare de 
indsamlede skatte. 

Resten af bogen består af 46 forskellige projekter udelukkende 
med tørrede materialer. Alle er beskrevet som DIY med fin vej-
ledning og sværhedsbedømmelse. Lige til at gå til eller lade sig 
inspirere til afhængigt af, hvilke blomster og tørrede materialer 
man lige har.

• Grøftekant i ramme
• Svævende blomstersky

• Hårspænde til fest
• Værtindebuket

Flot fotograferet og nemt opbygget – lige til at komme i gang med 
egne projekter med.

Titel: Falmet skønhed
Forfatter: Dorthe Kvist.  
Fotograf: Maria Fynsk Norup
Omfang: 192 sider
Forlag: KOUSTRUP & CO
Vejl. udsalgspris: 248,00 kr.

Sommerblomster
Fra frø til fryd

Når Lotte Bjarke sætter sig et mål, så gør hun ikke noget halvt! 
Med stor grundighed og en detaljegrad, som sjældent er at finde, 
har hun gjort det igen. Skrevet og selv udgivet en ny bog. Denne 
gang handler det om sommerblomster – dem, som du selv kan 
trylle frem fra en frøpose og skabe en masse fryd af.

Bogen er opdelt i tre overordnede kapitler:
Del 1 Fra havedrømme til virkelighed – handler om alt det, du kan 
opnå ved at gå ombord i at dyrke sommerblomster. Alle de steder, 
hvor du kan dyrke, og alle de forskellige formål med blomsterne 
du bagefter kan bruge dem til.
Del 2 Dyrk dine egne sommerblomster – er en guide i at forspire, 
prikle og få planterne til at gro godt, hvor du ønsker, de skal vokse. 
Her kan man se alle de forskellige metoder, man kan bruge for at 
komme fra frø til fryd. 
Del 3 Plantelister – er opslag med sommerblomster sorteret ud 
fra deres egenskaber. Tørketålende, skyggetålende, med duft, 
biernes og sommerfuglenes yndlinge, høje, slyngende, skønne 
skærme, spiselige, til skærehaven, pauseplanter, til tørring, med 
sjove frøstande og dem til blomsterengen.

Sommerblomster – Fra frø til fryd er en håndværksmæssig 
gennemarbejdet bog, hvor både nybegynderen og den erfarne 
haveentusiast kan finde løsninger og inspiration til at dyrke flere 
sommerblomster. Der er masser ”hands-on” billeder og fine ek-
sempler at følge, og så har Lotte indført Tjeklister under hvert af-
snit – en god idé, hvis man lige skal slå op og danne sig et hurtigt 
overblik, når man skal udføre en opgave.

Titel: Sommerblomster
Forfatter: Lotte Bjarke
Omfang: 176 sider
Forlag: Linnea
Vejl. udsalgspris: 249,00 kr.

BOGANMELDELSER
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Mix and Match

TruDrop FLEX 
– ny fleksibel serie 
af selvvandingskrukker
fra Crescent Garden

Se dem på 
fagmessen

Stand 
nr. 3641 www.gcpots.dk by Gunnar Christensen

Vi ses på fagmessen

Stand nr. 3541

www.gcplant.dk
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SET & SKET

737 stemmer  
er optalt
Da Park der Gärten fra d. 10.-25. august 
inviterede dens gæster til at stemme 
på deres favoritplante, bød hele 737 
ind med deres favoritter. 

Top 5
1.  Rosa ’Rosy Boom Pink’ fra Diderk 

Heinje Baumschulen
2.  Cercis canadensis ’Carolina Sweet-

heart’ fra Baumschule Rosskamp
3.  Clematis ’Three Sisters’ fra Diderk 

Heinje Baumschulen
4.  Hydrangea paniculata ’Whitelight’ 

fra Diderk Heinje Baumschulen
5.  Vitis angus-castus f. latifolia fra Bau-

mschule Eilers
Kilde: Deutsche Baumschule

Årets staude 2020 i Tyskland
Bund Deutscher Staudegärtner har 
valgt staudehirse som årets staude 
i 2020. Panicum er populære, de 
er robuste og tørketålende, når 
de først er etableret. Staudehirse 
har mange fine årstider startende 

i foråret med de nye friske blade, 
sommeren med flotte blomster-
aks og efterårets løv og vinterens 
visne top. Staudehirse findes i flere 
sorter.

Kilde: Deutsche Baumschule

David Austin Roses lancerer bæredygtig  
emballage til barrodede roser 
Som del af den store rosenforædlers strategi om at 
mindske plastik i deres arbejde med planter, så er man 
nu klar med en helt ny emballage til de barrodede 
roser. Netop barrodede roser behøver ikke en plast-
potte, når de sælges mellem november og april, hvor 
planterne er i dvale. Indtil nu er planterne blevet solgt 
pakket i plastposer sammen med planteinformationer 
pakket i en separat plastlomme. Udover at sikre plan-
ten mod udtørring, så er emballagen også med til at 
beskytte under transport.

Plastikfri emballage
Chef for marketingsafdelingen, Richard Austin siger: ”Vi 
ved godt, at det ikke var en løsning af fjerne embal-
lagen helt, men håbede at kunne finde en plastikfri 

emballageform, der stadig var i stand til at beskytte 
planten mod udtørring. Kravet var, at posen skulle kun-
ne komposteres. Efter grundig research lykkedes det 
os at komme frem til en god løsning. En pose fremstil-
let af kartoffelstivelse, som er 100% nedbrydelig, men 
samtidig opfylder kravet om at sikre plantens fugtighed 
frem mod plantning".

Salget af barrodsroser er målrettet de haveejere, der 
uanset vejret gerne går i haven. Roserne kan kun kø-
bes fra november til april, så det er de mest hard-core 
havefolk, som går om bord med dette produkt, der jo 
er langt lettere at plante og håndtere, end de store og 
tunge rosenpotter. De får masser af valuta for pengene 
– og nu sparer de også miljøet for en hel del. 
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Champost

Kig ind og sæt fingrene i
vores nye møglækre så- og priklejord.

Bestil varen på standen.  
(½ palle med 60 sække)

Champost® | Gærupvej 11 | 7752 Snedsted | Tlf.: 96191880 | E-mail: hg@champost.dk

nY og forbedret opsKrift 
på så- og priklejord
naturfiBre og jordforbedring

   Fri for harpet
  Muld

  lettere 
    sæk

     ingen
     spagnum 
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Stand Udstiller Stand Udstiller

C-3312 AC Pots APS

C-4141 Agtrupvig planteskole

C-3101 Akkerup Planteskole I/S        

C-3300 Allox

C-4301 Alperosen Rhododendron A/S

C-3612 Andersen Flex Trade

C-4405 Baumschule Julia Wilksen

C-4328 Baumschulpflanzen-Handel GmbH, Diderk Heinje

C-3241 Biolan by HortiPartner

C-3302 Bomholtgård

C-4101 Boomkwekerij´t Kempke

C-4001 Boomkwekerij't Kempke

C-4201 Boomkwekerij't Kempke

C-3228 Buddes Planteskole ApS

C-3000 Champost           

C-3641 Crescent Garden by Gunnar Christensen

C-4401 Danske Havecentre

C-3141-1 Det Gule Hus i Ribe

C-4100 E N Art ApS 

C-3728 E. Marker A/S                 

C-3511 ECOstyle A/S                 

C-3528 ECR Center København A/S

C-3512-2 EG Brandsoft

C-3341 Fausol A/S

C-3512 Flora Labels A/S

C-3945 FlorArbo bvba

C-3149 Fønix Musik ApS

C-3532 Gardena Casual by Contrast Company A/S

C-3104 Gardena v. Husqvarna Danmark A/S

C-3417 Gartnernes Forsikring GS      

C-3941 Gasa Group 

C-3036 Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG

C-4141-1 Gl. Sunds Planteskole

C-3701 Greemex A/S            

C-3304 Grønløkke Planteskole 

C-3541 Gunnar Christensens Planteskole

C-3500 Hartving ApS

C-3539 Hennecke Stauder

C-4141-2 Hjorthede planteskole 

C-4432 Højgård Planteskole/Nursery A/S

C3112 iAdvice ApS

C-3018 Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus

C-4149 Kaffemanden.com

C-4312 Karvil Biler

C-3949 Kold College

C-4141-3 Majland Stauder ApS           

C-3712 MYREVAND by Risvig

C-3117 Nelson Garden A/S

C-4305 NSH Nordic A/S

C-3144 Nygaards Planteskole          

C-3512-1 OKI

C-3141 OneLeg by susanne schmidt 

C-3012 OZ Planten BV

C-3008 Pindstrup Mosebrug A/S

C-3001 Plantasia

C-3249 Plantebussen v. Jette Malmskov

C-3212 Prima Færdig Hæk

C-4141-4 Prima Plant A/S

C-3328 R&G Export B.V.

C-3317 Rosenbuen

C-3749 Roskilde Tekniske Skole Vilvorde

C-3841 Scan-Pot

C-3128 Secret Garden

C-3047 Staudegaarden

C-3201 Strøjerplant I/S

C-3029 Thy Granit

C3628 Unik Design AB

C-4049 Vildtfodring.dk

C-4000 W.E.T. by Pot Olé

C-3501 Weibull Danmark - Econova A/S

C-3349 World of Comfort

C-3717 zu Jeddeloh Pflanzenhandels GmbH

alfabetisk
UDSTILLERLISTE
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Velkommen i “HORNUM® butikken”

For healthy and
happy plants!

Shop in shop koncepter og displayløsninger
der tilpasses din forretning

info@fausol.dk  ·  +45 7027 2950  ·  Se mere  >Fausol A/S  ·  Roskildevej 16  ·  DK4030 Tune

Mange nye muligheder
-der giver en �ot og mere sælgende butik
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Roses Forever® Maasland GoldTM

Our last summer™
Plant’n’Relax® er en helt ny serie af haveroser.

Sunde, stærke roser der blomstrer igen og igen.

Smukke blomster med dejlig duft.

Bestil dem i dit havecenter

www.roses-forever.com

Duftende klatrerose
I need you™

Bunddækkende rose

Lady in red™
Bunddækkende rose

From far away™
Storblomstret rose, let duft

Læs mere om de flotte haveroser på

Kærlig hilsen Rosa Eskelund

Vinder af 

bedste 

duft

Our last summerTM

Duftende klatrerose
I need youTM

Bunddækkende rose

Vinder 
af bedste 

duft

Læs mere om de smukke haveroser på 
www.roses-forever.com · re@rosa.dk

Inner Wheel Forever™
Bunddækkende buket rose

Elin’s rose™
Buket rose · Let duft

Nye skønne danske haveroser

LET DUFT

Meget rig  

på knopper

Fru Nørby™
Buket rose · Skøn duft · Stor blomst

SKØN 
DUFT

dansk kvalitet

Friendship Forever™
Buket rose · Fantastisk sundhed · Dejlig farve

50 års  Jubilæums rose

Læs mere om de skønne miniroser 
på www.rosa.dk · re@rosa.dk

Mød Rosas roses på

DANSKE 
ROSER FRA 

ROSA 

Skønne inde 
og ude

Særdeles 
velegnede til 

krukker
Store  

holdbare 
blomster
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Stand Udstiller Stand Udstiller

C-3000 Champost           

C-3001 Plantasia

C-3008 Pindstrup Mosebrug A/S

C-3012 OZ Planten BV

C-3018 Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus

C-3029 Thy Granit

C-3036 Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG

C-3047 Staudegaarden

C-3101 Akkerup Planteskole I/S        

C-3104 Gardena v. Husqvarna Danmark A/S

C3112 iAdvice ApS

C-3117 Nelson Garden A/S

C-3128 Secret Garden 

C-3141 OneLeg by susanne schmidt 

C-3141-1 Det Gule Hus i Ribe

C-3144 Nygaards Planteskole          

C-3149 Fønix Musik ApS

C-3201 Strøjerplant I/S

C-3212 Prima Færdig Hæk

C-3228 Buddes Planteskole ApS

C-3241 Biolan by HortiPartner

C-3249 Plantebussen v. Jette Malmskov

C-3300 Allox

C-3302 Bomholtgård

C-3304 Grønløkke Planteskole 

C-3312 AC Pots APS

C-3317 Rosenbuen

C-3328 R&G Export B.V.

C-3341 Fausol A/S

C-3349 World of Comfort

C-3417 Gartnernes Forsikring GS      

C-3500 Hartving ApS

C-3501 Weibull Danmark - Econova A/S

C-3511 ECOstyle A/S                 

C-3512 Flora Labels A/S

C-3512-1 OKI

C-3512-2 EG Brandsoft

C-3528 ECR Center København A/S

C-3532 Gardena Casual by Contrast Company A/S

C-3539 Hennecke Stauder

C-3541 Gunnar Christensens Planteskole

C-3612 Andersen Flex Trade

C3628 Unik Design AB

C-3641 Crescent Garden by Gunnar Christensen

C-3701 Greemex A/S            

C-3712 MYREVAND by Risvig

C-3717 zu Jeddeloh Pflanzenhandels GmbH

C-3728 E. Marker A/S                 

C-3749 Roskilde Tekniske Skole Vilvorde

C-3841 Scan-Pot

C-3941 Gasa Group 

C-3945 FlorArbo bvba

C-3949 Kold College

C-4000 W.E.T. by Pot Olé

C-4001 Boomkwekerij't Kempke

C-4049 Vildtfodring.dk

C-4100 E N Art ApS 

C-4101 Boomkwekerij´t Kempke

C-4141 Agtrupvig planteskole

C-4141-1 Gl. Sunds Planteskole

C-4141-2 Hjorthede planteskole 

C-4141-3 Majland Stauder ApS           

C-4141-4 Prima Plant A/S

C-4149 Kaffemanden.com

C-4201 Boomkwekerij't Kempke

C-4301 Alperosen Rhododendron A/S

C-4305 NSH Nordic A/S

C-4312 Karvil Biler

C-4328 Baumschulpflanzen-Handel GmbH, Diderk Heinje

C-4401 Danske Havecentre

C-4405 Baumschule Julia Wilksen

C-4432 Højgård Planteskole/Nursery A/S

numerisk
UDSTILLERLISTE
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Displays til enhver
salgsplads ude og inde

salgsklare og leveret
med varer der passer dine kunder!

Vi gør det klart og smart

For healthy and
happy plants!

info@fausol.dk  ·  +45 7027 2950  ·  Se mere  >Fausol A/S  ·  Roskildevej 16  ·  DK4030 Tune
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Fleksibel nyhed fra Cresent Garden

TruDrop FLEX – en ny stærk serie af selvvandingskrukker
De forbrugervenlige letvægtskrukker med vandreservoir til selvvanding 
kan Gunnar Christensens Planteskole nu tilbyde i en ny serie – TruDrop 
FLEX. Systemet består af en indsats, der fleksibelt kan flyttes fra én 
krukke til en anden. Enkelt og let kan man forvandle krukkens udse-
ende og stadig beholde planterne, som vokser i indsatsen.

Mange muligheder
Den nye serie giver mange muligheder for at forny sine krukker uden 
at skulle købe selve indmaden. Vil man hellere have den eucalyptus-
farvede i foråret og den sorte i efteråret, så kan indsatsen let flyttes 
over. Det giver utrolig mange muligheder for at indrette sin bolig eller 
sit uderum i forskellige farver og former.

3 modeller, 5 farver og 3 størrelser
Den nye serie tilbydes i fem forskellige trendy farver. Den findes i tre 
størrelser (her er der selvfølgelig tilsvarende indsatser), og de tre mo-
deller giver ekstra mange muligheder for at finde det rigtige udtryk.

Fold Plisseret/lodrette prægninger
Step Rent design i stramme linjer
Ridge Kant, som vi kender det fra de traditionelle terracotta krukker

Overløbsventil
Alle krukker har en lille prik på ydersiden. Det er overløbsventilen, som 
sikrer at overskydende vand fra regnskyl kan komme ud af krukken. 
Man borer let hul, hvor prikken er. Vil man anvende krukken indendørs, 
så skal man undlade at bore hul.
På messen kan du se og høre mere om bl.a. priserne på de nye Tru-
Drop FLEX selvvandingskrukker fra Cresent Garden.

Brill kan levere klimaneutrale 
jordblandinger
Klimadebatten fylder meget i Skandinavien og Euro-
pa, hvor man arbejder på at nå nye klimamål. 
Det tager den nordtyske familieejede substrat-
leverandør Gebr, Brill Substrate alvorligt, og har 
derfor udviklet et nyt produkt, der imødekom-
mer denne efterspørgsel. 
Fra 2020 vil TerraBrill Erden også bestå af et 
spagnumfrit, BIO organisk og klimaneutralt jord-
produkt. 
Folien, som jorden leveres i består af mindst 
50% genanvendelig plast, og jorden er påført et kvalitetsstempel, som 
ClimatePartner har godkendt. ClimaPartner registrerer Brills udledning 
af CO2 under produktionen, og den brugte mængde kompenseres via 
et klimabeskyttelsesprojekt i samarbejde med uafhængige organisatio-
ner og som er certificeret med internationale standarder. Det konkrete 
projekt kan følges ved at gå ind på ClomaPartners website og taste det 
ID-nummer, som står på mærkatet. 
Den nye linje af substrater indeholder Bio Blomsterjord, Bio Plante-
muld til ude og inde, Bio Altankassejord og Bio grøntsags og kryd-
derurtejord. Jorden fås både i 45 l og den mere transportvenlige 15 l.
Alle produkterne er påført danske deklarationer. Tilhørende produkt-
skilte på dansk følger også med.
Brill byder ligeledes på jordblandin-
ger til de professionelle gartnerier. 
Her er det bl.a. muligt at få spag-
numreducerede Green Life klima-
neutrale substrater.
Det nordtyske familieejede Gebr. 
Brill Substrate GmbH & Co KG har 
mange års erfaring i at blande jord. 
Brill udvikler, producerer og leverer 
verden over jordblandinger til den 
grønne branche samt jord til hob-
bygartneren. Produktionen styres 
med kvalitetssikring og virksomhe-
den er opmærksom på de naturlige 
råvarers status og arbejder bevidst 
med en bæredygtig strategi.

JU Århus oplever en stor fornyet  
interesse for gartneruddannelsen

En del af forklaringen skyldes nok, at det grønne fag harmonerer godt med 
temaer som bæredygtighed og klima, som optager mange unge i dag. 
Skolen står derfor med ekstra mange elever, som ønsker at komme ud og 
få solid brancheerfaring i deres praktikperioder. Opfordringen lyder derfor 
fra uddannelsesleder, Lotte Skjærbæk: “Overvej en ekstra gang, om jeres 
virksomhed har mulighed for at tage en elev ind. På den måde kan I 
være med til at fremtidssikre branchen, så vi sammen kan blive ved med 
at udklække dygtige faglærte. Vi står selvfølgelig altid til rådighed som 
sparringspartner gennem hele processen for at sikre at begge parter får 
mest muligt ud af en praktikaftale.” 
Hvis du er interesseret i at få en elev ind eller har nogen opklarende 
spørgsmål, så kontakt gerne erhvervskonsulent, Michael Sejer, på mse@
ju.dk eller på tlf. 29 45 38 71.
Kom også meget gerne forbi og tag en snak med os på stand 3018.

NYHEDER
Stand 

C3641
Stand 

C3036

Stand 
C3018
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Bliv fri for uønskede skadedyr i haven

Visne grene i de ellers fine rhododendron. Bare pletter i græsplænen. 
Slimede spor, gnav og måske bakterier på de friske hjemmedyrkede afgrø-
der i køkkenhaven. Det er nogle af de udfordringer, som danske haveejere 
står overfor. Men nu kan du tilbyde dine kunder biologisk bekæmpelse 
med nematoder fra ECOstyle mod bl.a. larver af øresnudebiller og gåsebil-
ler samt dræbersnegle. Hvad er nematoder? Måske kender du nematoder 
i forvejen. Det er mikroskopiske små orme, der kan bruges som biologisk 
bekæmpelse mod skadedyr. Nematoder findes i haven i forvejen, men 
ikke i så stort et antal, som er nødvendigt for at bekæmpe fx dræbersneg-
le. Derfor skal der tilføres endnu flere. De fås i pakker med flere millioner 
nematoder i hver pakke og skal blandes op med vand, før de vandes eller 
sprøjtes ud på området med de uønskede skadedyr. Nematoderne bruger 
vandet i jorden til at bevæge sig hen til fx en dræbersnegl. Når sneglen er 
fundet, trænger de ind i den og 
efterlader bakterier, som den dør 
af. Men i de fleste tilfælde, er det 
faktisk ikke det voksne skadedyr, 
som nematoderne er efter. Det 
er larverne, som nematoderne 
finder, bekæmper og bruger som 
værtsdyr. Se her, hvilke skadedyr 
dine kunder kan blive fri for med 
ECOstyle’s nematoder ECOstyle 
leverer nematoder mod en række 
skadedyr:
• Dræbersnegle
• Øresnudebiller
• Gåsebiller
• Sørgemyg
• Skadedyr i frugt og grønt
• Myrer

Pakken med nematoder mod myrer er speciel, fordi nematoderne ikke 
bekæmper myrerne. I stedet, får de myrerne til at flytte til et sted, hvor de 
gerne må være.

Gør det nemt at vande nematoder ud med NemaSprayer
Nematoder kræver meget vand, rigtig meget vand. Det kan være hårdt at 
vande flere fyldte vandkander ud, men med den nye NemaSprayer er det 
meget nemmere: NemaSprayer kobles direkte på vandslangen, og så sør-
ger NemaSprayer for at blande vand og nematoder i det korrekte forhold, 
så kunden kan nemt sprøjte med nematoder - ligesom med en almindelig 
vandslange med sprøjtehoved.

Undgå svampesygdomme i prydplanter og  
kernefrugt samt kartoffelskimmel i kartofler
Har du kunder, som mangler et effektivt middel mod rosenstråleplet, mel-
dug, skurv, kartoffelskimmel og galmider? Så kan du trygt anbefale dem 
SvampeFri.
NYHED: SvampeFri er nu også godkendt til 
mindre anvendelse mod bl.a. rosenstråleplet 
og kartoffelskimmel Med den nye godkendel-
se, kan SvampeFri også bruges her:
•  Svampesygdomme og galmider i prydplan-

ter på friland og i væksthus.
• Kartoffelskimmel i kartofler.
•  Svampesygdomme og galmider i kirsebær, 

blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, 
vindruer og jordbær på friland.

Hos Nygaards Planteskole hjælper de dig med at sætter fokus på insekter…  

Har man fået planter fra Nygaards Planteskole i år, har man nok bemærket 
deres to nye symboler, nemlig en sommerfugl og en bi. Disse er trykt på 
etiketten på de planter, hvor de er relevante. Mange har kommenteret på 
dem og er glade for, at slutbrugeren nu nemt kan se, hvilke planter der 
er insektvenlige.

Nu gør de det endnu nemmere! Nygaards Planteskoles nyeste tiltag er, at 
de har fået lavet de to symboler som skilte. De fanger folks opmærksom-
hed og kan hænges op både ude og inde, da de har aluminium på begge 
sider. De er runde og har en diameter på 20 cm.
Kontakt Nygaards planteskole for at bestille.

Stedsegrønne på stamme
Nygaards Planteskole har det sidste stykke 
tid mærket en øget efterspørgsel på stam-
mede stedsegrønne, og har derfor valgt at 
gøre disse til en del af deres sortiment. 
Det er meget oppe i tiden, at det skal være 
nemt at have en have og planterne må 
også gerne være nemme og pæne hele 
året. Det må man sige, at de stammede 
stedsegrønne lever op til. De er nemme at passe, bliver ikke for store og 
er pæne hele året rundt. Det er nemt at skabe variation med disse, dels 
fordi der fås mange forskellige typer med vidt forskelligt udseende, men 
også fordi man nemt kan skifte beplantning ud nedenunder i krukken eller 
i bedet. Få en snak om sortimentet på standen.

NYHEDER

Stand 
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Floralabels og OKI med revolutionerende printløsning

For første gang præsenteres den revolutionerende OKI Pro 1050 printløs-
ning til vandfast print af deres nye specialetiketter i 4 eller 5 farver til den 
grønne branche. 

Løsningen giver masser af muligheder:
• Indfarvet til kant takket være 5 farver med dækhvid
• Afskæring i enkeltetiketter eller for-perforering for let adskillelse
• Variabelt print helt ned til den enkelte etiket 
• Reduceret spild i forhold til fortryk og tryk i ark
• Nye økonomiske etikettyper
• Vand- og vejrfast tryk
• Let og enkelt rulle- og etiketskift.

Floralabels har udviklet nye etikettyper som en del af OKI Pro 1050 print-
løsningen. De kan leveres utrykte, fortrykte eller indfarvede, hvorpå man 
så kan printe en dækkende hvid farve under sit variable tryk af tekst og 
billeder for maximum fleksibilitet og print til kant.
Etiketterne leveres i rulle med perforationer til let adskillelse eller afskæ-
ring i enkeltetiketter på selve maskinen. Det minimerer efterbehandlingen 
og gør håndteringen enkel. Man kan derfor trykke nøjagtigt det antal eti-
ketter, som der er brug for med minimalt spild og uden overskud af trykte 
etiketter.
De printede etiketter er holdbare overfor vand, sol, regn og sne i en sæson 
eller mere, ligesom de modstår mange kemikalier. 

Både stiketiketter, hængetiketter, sløjfer og selvklæbende etiketter til varia-
belt tryk fås i flotte farver i maskinen. Rulleskift er enkel og hurtig, og man 
kan endda printe fra eksisterende Brandsoft Label software.
Floralabels og OKI glæder sig til at diskutere muligheder og lave en økono-
misk beregning på lige netop den løsning, der opfylder dine behov.

Sådan fanger du kundernes opmærksomhed  
– også når de kigger på deres telefon...
Vi ser alle på vore telefoner også når vi er ude at handle uanset om det 
er dagligvarer eller planter. Det betyder at vi kigger mere og mere nedad 
mod gulvet end til siderne – og ikke ser planter og tilbud omkring os ude 
i havecentre og butikker.
Floralabels nye store gulvbannere kan 
fange kundernes opmærksomhed 
netop når vi kigger nedad. De kan 
printes i OKI’s A4 printere i smal ud-
gave 215x1200 mm og i OKI’s nye 
A3 printere i bred udgave 297x1320 
mm. Bannerne er skridsikre, tåler 
vand og vejr og er holdbare. De kan 
let klæbes på træ- og stengulv, hvorfra 
de kan fjernes igen selv efter 1 eller 2 
måneder for at blive udskiftet med de 
seneste nyheder og tilbud. 

Gl. Sunds Planteskole  
– nu også med prydgræsser

2019 bød på en mindre prøveproduktion af 
enkelte græsser. Surbundsjorden, som plan-
teskolen i forvejen anvender til Erica, Calluna 
og en lang række specialiteter, egner sig li-
geledes til at dyrke græs i. Produktionen var 
særdeles tilfredsstillende og mange kunder 
har bakket op og købt de populære planter. 
Derfor udvider Gl. Sunds Planteskole nu både 
sortimentet og antallet af græsser til 2020.
Noget af sortimentet omfatter de mere an-
lægstypiske slags - Sesleria, Carex m. 'Ice 
Dance' og Festuca. En anden del af sorti-
mentet appelerer mere til impulssalg, når 
den røde Carex 'Red Rooster' og den blå-
grønne 'Blue Zinger' eller den sorte Ophio-
pogon sættes sammen.
Kig forbi og hør meget mere om prydgræs-
ser hos Gl. Sunds Planteskole

Dit mobile showroom
Plantebussen v/Jette 
Malmskov er din pro-
fessionelle planteam-
bassadør med mere 
end 35 års erfaring i 
blomsterbranchen. Hun 
viser varer frem i detail-
butikker på baggrund 
af et samarbejde med 
salgsselskaber og plan-
teproducenter.

Haveplanter – 
grønne planter 
-løgvækster og 
meget mere
Som havecenter el-
ler planteskole kan 
man på en overskuelig 
måde få leveret sine 
planter via egen gros-
sist – udbuddet ses i 
PlanteBussen. 

Som noget nyt vil du 
kunne se 
•  interiør sortiment fra 

Baroness 
•  Italienske håndlave-

de teracotta krukker 
fra JOSSY

Jette glæder sig til at se 
alle i Odense.

Stand 
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E N Art står trofast klar  
til en ny sæson

Igen til den kommende 21. sæson er E N Art 
klar med såvel nyheder, gode tilbud, samt med 
et bredt program indenfor Frostsikker Krukker 
op til en diameter på 91 cm, og havefigurer. Til-
lige med et bredt sortiment til blomsterafdelin-
gen, indenfor glas, skjulere, dekovarer m.v. 
Samt nu også en hel del indenfor Brugskunst.
Kig forbi deres stand, og få en snak med dem, 
om et evt. udvalg til Jeres butik, havecenter.
Allerede nu kan deres righoldige lagerførende 
sortiment ses på www.enart.dk efter B2B login.
De håber at mange i lighed med i de forgangne 
20 år, igen er klar til at gøre en god handel.

OneLeg i en ny frisk forårsfarve

OneLeg startede hjemme hos ejeren Susanne 
Schmidt en sommerdag i hendes hus i den 
Nordsjællandske by Fredensborg. Susanne fik 
ondt i ryg og knæ, når hun ordnede have, og 
derfor udviklede Susanne i 2011 den første 
OneLeg skammel, som giver en komfortabel ar-
bejdsstilling i haven. Med den runde bund, kan 
du bevæge dig i alle retninger, når du sidder på 
skamlen. Endelig vejer skamlen kun ca. 1 kg, og 
er derfor let at flytte rundt med i haven. OneLeg 
findes i mange forskellige farver, og det nyeste 
skud på stammen er denne friske gule nuance. 

Nye spændende stauder og en innovativ æblebusk fra GC Plant

Dicentra spectabilis 'Cupid'®

Denne nye sort af løjtnantshjerte 
har samme vækstform som de 
kendte sorter, men farven ud-
mærker sig ved at være helt sart 
rosa. Aldrig før har der været en 
rosa version af de populære og 
skønne forårsblomstrende stau-
der. 60 cm høj, blomstring fra 
april og fuldt hårdfør.

SASSY SUMMER fra Walters Garden
En helt ny og ret lækker serie af 
rølliker, som kommer i fire forskel-
lige sorter.

Achillea 'Sassy Summer Sangria'®

Achillea 'Sassy Summer Lemon'®

Achillea 'Sassy Summer Sunset'®

Achillea 'Sassy Summer Taffy'®

Meget blomsterrige med store blomster på oprette og stærke stængler. 
De bliver omkring 60 - 70 cm høje og er derfor særdeles velegnede til 
buketter. Lang blomstringstid fra juni og frem til september - blomstringen 
øges, når de visne skud klippes af. 

Fem skønne Hosta fra  
Walters Garden
Efter en større afprøvning af Hosta 
fra Amerika er der sluppet fem nye 
sorter gennem nåleøjet. De er vidt 
forskellige og de opsigtsvækkende 
bladfarver sparker masser af liv i det 
sædvanlige Hosta-sortiment.

HOSTA 'AUTUMM FROST' har genetik fra 'Halcyon' og kraftige stålblå 
blade med cremefarvede tegninger. Bliver 30 cm høj og blomstrer i juli - 
august med lilla blomster.
HOSTA 'TOUCH OF CLASS' er fundet som en sport af 'June' men med 
mere opretvoksende blade. De blålige blade har fine tegninger af lime 
og grøn. Bliver 40 cm høj og blomstrer i juli - august med lilla blomster.
HOSTA 'REMEMBER ME' er fundet som en sport af 'June' og giver med 
de fine grønne kanter og cremegule tegninger liv til krukken eller i bedet. 
Bliver 40 cm høj og blomstrer i juli - august med lilla blomster.
HOSTA 'COAST TO COAST' er valgt som Proven Winners National Hosta 
of the year 2020. De nærsten selvlysende limegrønne store blade er til-
med meget tykke og derfor mindre attraktive for snegle. Bliver 60 cm høj 
og får lilla blomster i juli - august måned.
HOSTA 'WATERSLIDE' har særdeles specielle bølgeformede blå ribbede 
blade. Bliver 30 cm høj og danner lille blomster i juli - august måned.

Hos Gunnar Christensens Planteskole summer det med kreative tanker. 
Det seneste resultat af denne innovative tilgang har resulteret i denne fine 
æblebuskhæk. Det er podede æbletræer, som har fået lov til at danne 
sidegrene i bunden.
Æblebuskene fås i sorterne 'Pigge', 'Siv' og 'Ukrainsk kæmpe'.

Stand 
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FAUSOL nyheder 2020

BONUS InsektVæk
BONUS InsektVæk beskytter dine plan-
ter med insektgift der indeholder natur-
ligt aktivstof. Virker hurtigt og er effektiv 
mod bladlus, trips, mellus og andre 
insekter. BONUS InsektVæk  er et ikke-
økologisk produkt, der kan anvendes i 
økologisk jordbrugsproduktion.

BONUS HvepsVæk
BONUS HvepsVæk er en hurtig og ef-
fektiv hvepsespray mod hvepse og 
hvepsebo. Skumspray der kan benyttes 
mod hvepsebo under tagudhæng, på 
loftet, i carporte, legehuse m.m. 

Kent & Stowe havehandsker 
Kent & Stowe havehandsker er en ny 
kollektion af komfortable havehandsker. 
Kollektionen omfatter alt lige fra de 
holdbare arbejdshandsker til det grove 
havearbejde til de flotte læder og skind-
handsker i flotte designs. 

Flopro vandingsartikler
FAUSOL introducerer nu Flopro van-
dingsartikler til hele det skandinaviske 
marked. Flopro er robuste og UV-resi-
stente vandingsprodukter af høj kvalitet 
der holder tæt. Alle dele er desuden 
kompatible med andre mærker.

Kent & Stowe haveredskaber
Kent & Stowe er en komplet serie af 
funktionelle haveredskaber i så vel rust-
frit stål som karbon stål. Redskaberne er 
produceret af højkvalitetsstål samt FSC© 
certificeret asketræ. Derfor har redska-
berne hhv. 15 og 10 års garanti.

GASA GROUP byder 
velkommen på standen

Kom og se GASA GROUP’s spe-
cielle produktion af mange spritnye 
produkter samt et nyt spændende 
økologisk sortiment til foråret 2020.
Få tip til nye smidige leveringsmu-
ligheder fra Holland og Tyskland.
Kom og få en demonstration af de-
res nye App – som gør det let og 
handle direkte fra din telefon.
GASA GROUP – din seriøse samar-
bejdspartner i 2020.
Med veludviklede rødder såvel i 
Danmark som Holland, Tyskland, 
Italien og Spanien

Fem nye fra  
Hennecke Stauder

Echinacea hyb. ‘Funky yellow®’
80cm høj staude.
Blomstre Juli – September med Gul/Orange 
blomster.
Trives i sol. Anbefalet 6 planter pr. m2.
Egnet til afskæring og god til insekter.

Oenothera speciosa ’Siskiyou’
25cm lav staude.
Blomster Juni – September med Rosa blomster.
Trives i sol. Anbefalet 6 planter pr. m2.

Salvia nemorosa ‘Caramia’
”Med mørke stængler som en ’Caradonna’ 
og sammen stærke egenskaber, bare lavere.”
40cm høj staude.
Blomstre Juni – September med Blålilla blomster
Trives i sol. Anbefalet 6 planter pr. m2.
Egnet til afskæring. Og god til insekter.

Pennisetum alopecuroides ‘Cassian’
50/70cm høj staude.
Sætter lyse aks September - Oktober
Trives i sol og halvskygge. Anbefalet 4 pr. m2.
Egnet til afskæring, god til overvintrende insekter.

Veronica longifolia ‘Schneeriesin’
60cm høj staude.
Blomstre juni – August med hvide blomster
Trives i sol. Anbefalet 5 planter pr. m2.
Egnet til afskæring, og god til insekter.

Stand 
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– Mød mig på stand C 3317 til fagmessen

v/ Finn Nygaard
Jordrupvej 12 · 6040 Egtved

Tlf. 20 14 71 12 · www.rosenbuen.dk

Dansk produceret kunsthåndværk
– alt i rosenbuer og blomsterespalier

til haven og krukker
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Weibulls frønyheder 2020 –
fornyelse for hjemmedyrkere og naturens bestøvere

Sorter som kan inspirere både rutinerede og mindre erfarne hjemmedyrkere og friste smagslø-
gene – det er tanken bag Weibulls 23 frønyheder. Her finder du frø som fungerer fint at så på 
lidt plads og nye spændende sorter til køkkenhaven. To indbydende blomsterblandinger bliver 
prikken over i ét for havens bestøvere.

Spiselige arter
I 2020 tilbyder Weibulls en tid-
lig hvid spidskål, ’Cuor Di Bue 
Grosso’ og rosenkål ’Long Island 
(early)’ – en sort med runde, fa-
ste rosetter. Blomkål ’Igloory F1’ 
og velsmagende Pak Choy fuld-
ender fornyelsen af kålsorter. 

Frø til mere Vego
To moderate tomater, ’Noire de 
Crimée’ og blommeformede 
’Roma VF’ samt den søde og 
krukkevenlige kirsebærtomat 
’Balkonzauber’ beriger udbuddet 
af sommerens mest åbenlyse 
grøntsag. 
Ingen nyhedsmeddelelse er 
komplet uden et supplement af 
den populære slægt Capsicum. Denne gang takler den medium stærke og smagsfulde chili-
peber ’Foradjido’ opgaven. Sorten er specielt god til at dyrke i krukker og bliver en særlig smuk 
vinduesdekoration tidligt på året!

Bi- dragende fredagsbuket
Smukke stolte kavalerer ”Sea 
shells”, er en letdyrklig snitblomst 
i toner fra hvid til rosa, hvilket 
gør den til en hjemmedyrket 
fredagsbuket som virkelig impo-
nerer. Sammensæt gerne denne 
med en klatrende ærteblomst, 
eksempelvis den lyserosa ’Mollie 
Rilestone’ eller ’Old Spice Sena-
tor’ som pynter med hvid stribede blomster på den bordeaux farvede bund. Ærteblomsten 
’Beaujolais’ fuldender den klatrende trio med dybt vinrøde blomster.
En lang blomstringstid fremmer også naturens bestøvere, som nemt tiltrækkes ”Dwarf An-
nula Flower Mix’, eller letdyrkelige morgenfrue ”Playtime Mix” med strålende farver og spiselige 
kronblade. 
Mindst lige dekorativ i salater og sommerdrinks er blomsterkarse ’Bloody Mary’, som har frem-
trædende blomster i røde og cremede nuancer med rød stilk og striber. En given kandidat til 
årets pose ”denne må testes”.

Spade, kort skaft
Kort (spids) spade som er god til anvendelse i pallekraver samt 
højbede, et praktisk redskab af høj kvalitet. 68 cm. 

Drivhus til højbed
Et rigtig godt drivhus for dig som skal dyrke salat, radiser, urter 
og andre lavtvoksende planter gennem hele vækstsæsonen. 
Minidrivhuset er udrustet med 2 stk. Ventilationsvinduer.

Der er forår i luften hos Pot Olé
BalconyGartner er en sammenklappelig plantereol 
på 12 kg (også god til postordre) med 5 hylder. 
Man kan tilkøbe vandingsbakker, frøbakker og pot-
ter til. Den er galvaniseret og tager lidt plads på en 
altan/balkon el. terrasse. 
Mål: B: 63 cm D: 19 cm H: 151 cm.

5 SLIDTE PASTEL farver på de populære ter-
racotta potter i mix displays med tilhørende fade/
underskåle er lige introduceret på messerne i efter-
året 19 med god succes. 
De ”lette slidte” farver er ideelle når julesortimentet 
skal skiftes ud og klargøre forårssortimentet.

Det er samme koncept i displays med 4 størrelser 
og fade til som de rustikke natur og brune potter, 
som mange kender. Der er forår i luften…

Stand 
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Frø- og forårsløgnyheder 2020 fra Nelson Garden
Hortonom og havevennen Anna Lindeqvist fra Nelson Garden håber at flere 
mennesker finder ud af, hvor afslappende og gavnligt dyrkning kan være.
Hun trækker nogle eksempler frem:
•  I sensommeren bruger hun løvemundsorten ’Lipstick Silver’ og ærteblom-

sten ’Spencer Arthur Hellyer’ til fine buketter.
•  Hun har sjældent høstet aubergine så tidligt, som nyheden ’Theresa’ gør 

det muligt. 
•  Det tog et stykke tid før hun lod frøbælgene på sukkerærtesorten ’Blauws-

chokker’ udvikle sig fuldstændigt. De fleste blev høstet som spæde suk-
kerærter – en ægte multi-grøntsag, som kan spises i flere udviklingssta-
dier.

•  Hun vil gerne slå et slag for, at man udfordrer sig med lidt mere vanskelige 
afgrøder. Vandmelonen ’Little Darling’ bliver ikke så stor og kan derfor 
modnes selv på beskyttede steder mod nord.

Nelson Garden har desuden nyheder indenfor plantestøtter og vækstnæring.

Foret og frostafvisende vinterhandske fra 
GARDENA casuals
GARDENA casuals, der tilbyder haveaccessories til den pas-
sionerede gartner, lancerer i januar 2020 to aktuelle nyheder. 
Normalvis forbinder man ikke havearbejde med de kolde vin-
termåneder, men efteråret og vinteren kan med stor fordel 
bruges på at forberede jord og planter til den kommende sæ-
son. GARDENA casuals udvider derfor deres handskekollektion 
med en foret og frostafvisende vinterhandske til både damer 
og herrer, der beskytter hænderne i de kolde minusgrader. 
Udover dette tilføjes der en ny farve til den eksisterende Track-
ers og gummistøvlekollektion - farven mørkegrå.

Aktuelle nyheder
Winter Glove + Dark Grey Trackers, Low Cut Rubber Boots og 
High Cut Rubber Boots.

Majland Stauder byder ind med…

Til kommende sæson har de bla. flg. nye spændende stauder i sortimentet.

Geranium wallichianum ’Hexham Velvet’® 
er en ny sort forældet af Robin Moss. Store lysen-
de lillarød kronblade, røde bladnerver og sorte 

støvdrager. Læn-
ge blomstrende 
fra juni til august. 
Lav i vækst, ca. 
25 cm og med 
god dækkeevne. 
God i tætte be-
plantninger med 
andre stauder og 
buske.

Miscanthus sin. ’Purple Falls’. Denne nye 
sort kendetegnes ved dens meget flotte høst-
farver på løvet. Et flot farvespil fra mørkrødt til 

de lyst oran-
gefarvet løv. 
Tæt tynd-
strået og let 
overhængen-
de. Lyserøde 
aks sidst på 
sommeren.

Kniphofia ‘Redhot Popsicle’ – ny i serien 
’Popsicle’® fra Terra Nova. Fantastik intens rød 
blomst og som de øvrige farver i serien, er denne 

også rigt- og læn-
geb loms t rende . 
Sætter nye blom-
sterstande over 
en lang periode. 
Kompakte i vækst 
og passer godt ind i 
mindre haver, kruk-
ker og sammen 
med lette græsser 
f.eks Molinia og Pa-
nicum. 

Stand 
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D. Heinje præsenterer…

Hydrangea paniculata  
(S)witch® Ophelia
Der er mange nye H. paniculata 
på markedet, men denne skiller 
sig helt ud. Vi er alle begejstre-
de for denne nye Hydrangea 
paniculata, fordi den skiller sig 
meget tydeligt ud fra det øv-
rige udbud med sit udprægede 
farvespil,” forklarer Sebastian 
Heinje. 
• blomstrer 150 dage om året
• skifter farve 4 gange (fra lime til hvid til rosa og rød)
• blomstrer hvert år
• meget vinterfast

Rhododendron Happdendron® 
Pushy Purple er et brag af en nyhed
HAPPYdendron® er rhododendron-nyhe-
den fra planteskolen Diderk Heinje. Eks-
travagant, ung, frisk og usædvanlig er de 
egenskaber, som bedst beskriver den før-
ste HAPPYdendron®-sort ‘Pushy Purple’. 
Dertil virkelig skøre farver, som kendeteg-
ner hele dens udseende. 
•  øjnefaldende, trefarvet blomst i violet-

hvid-gul
• vinterfast & let at holde
•  kalktolerant – vokser altså i næsten en-

hver humusrig havejord 

Roserne på Rosy Boom®:  
Sommerfuglene elsker den, bierne sætter sig på den
Den rigtblomstrende Rosy Boom® får mange fans, da den er en af de 
mest succesrige nye introduktioner blandt roserne. Med dens blomster-
pragt og sin karakter af vildrose med simple og kun let fyldte blomster, er 
den samtidig et ideelt bi- eller insektfødeområde.

Rosy Boom Mini
Nu har buskroserne fået en lillesø-
ster. Rosy Boom Mini® har siden 
maj for første gang været i hande-
len. I sin rosa potte fremstår den 
iøjnefaldende og samtidig sjov og 
taler således direkte til menne-
skers hjerter.
• t alrige, vildrose-lignende blom-

ster
• meget vinterfast
• lang blomstringstid
•  næring til bier, humlebier og 

sommerfugle
•  i farverne rød, rosa, pink, lime 

og hvid

Med Buddleja Summerlounge@® lokkes sommerfugle til 
terrasse og altan
Selvom der i byerne altid er mindre arealer, og mange mennesker fore-
trækker en ejerlejlighed med en terrasse eller en altan, vil de alligevel 
gerne lave en lille grøn afslapningsoase. En oase af krukker, der skaber 
små grønne landskaber. Blandt de meget populære gæster i krukkerne 
hører sommerfuglene. At betragte dem og se letheden i deres flagrende 
dans beroliger det stressede gemyt. 
Buddleja Summerlounge® er dværgbuddlejaer og de fem Summerlounge®-
sorter kan fås med navnene „white“, „purple“, „lilac“ og „blue“. De fore-

trækker en solrig placering for 
at udfolde deres sarte blom-
sterklaser som fødeområde for 
sommerfugle. 
•  forbliver små og derfor eg-

net til terrasse & altan
• meget vinterfast
• lang blomstringstid
• næring til sommerfugle
•  i farverne hvid, violet, lilla og 

blå

De 10 mest populære potte- og haveplanter fra OZ Planten

OZ Planten - Passion for Plants byder dig 
velkommen igen i år og glæder sig til at 
vise dig deres 10 meste populær og ak-
tuelle stue- og haveplanter, der var mest 
efterspurgte blandt dine kunder fra de 
seneste 5 år.
Husk at komme forbi deres stand for at 
få en indtryk af nyheder, de efterspurgte 
aktuelle og populære udvalg af stue- og 
haveplanter og få en digital version af 
OZ Planten forudbestillingskatalog 2020 
med hjem, hvis du ikke har modtaget et 
kopi via e-mail endnu. 
Aktuelt og populært udvalg - Nyheder - 
Kategorimanagement - OZP Forudbestil-
lingskatalog 2020
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Champost præsenterer ny og forbedret Så- og Priklejord

Hos Champost stopper produktudviklingen aldrig. De har altid hænderne i 
mulden og blikket vendt mod nye ideer, løsninger og muligheder. Denne 
gang har de kastet blikket på spagnumfri Så- og Priklejord, som nu med 
en spritny opskrift virkelig har fået en overhaling.

"Vi lytter til eksperterne - dem som bruger  
vores jord i deres haver"

Søren Goul, direktør og ejer af Champost, tager ofte rundt i landet, hvor 
han fortæller forhandlere, virksomheder og haveejere om Champost, men 
han lytter også til dem, som allerede har gjort sig deres erfaringer med de 
forskellige produkter.

"Det er altid rart at høre fra folk, som har 
brugt vores produkter. På den måde ved vi, 
hvad der fungerer rigtig godt, og hvad der 
måske fungerer mindre godt. Vi lytter altid til 
eksperterne, og det er jo dem, som bruger 
vores jord i deres haver" fortæller Søren. 
Det er igennem sådanne henvendelser, at de 
hos Champost er blevet gjort opmærksom 
på et par udfordringer i forbindelse med Så- 
og Priklejorden. Jorden har en god spireevne, 
men den er samtidig meget tung og porøs, 
og så er der ukrudt i jorden. De udfordringer 
har de tacklet med den nye opskrift.

Ansvar for kvalitet og ansvar for fremtiden
Champost er en virksomhed, som altid har fokus på at bruge naturlige, 
bæredygtige og grønne løsninger, når det kommer til den jord de sælger. 
Det er almen kendt, at spagnum giver gode planter, men det er samtidig 
en fossil ressource. Derfor er det et mål at reducere brugen af spagnum 
i deres produkter, og således er den nye og forbedrede Så- og Priklejord 
stadig 100% fri for spagnum. Den nye Så- og Priklejord er i stedet baseret 
på hestemøg og naturfibre, og på baggrund af den nye opskrift har de 
opnået en lettere og mere sammenhængende jord, som er helt fri for 
ukrudt.

Stand 
C3000
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”Bland selv” eventyrhæk 
= Plantediversitet, spændende udtryk i  
haven og et godt spisested for naturen
En trend, som de ser mere af hos PRIMA FÆRDIG HÆK®, er den 
engelske trend med blandet hæk i haverne. Det er en trend, som 
gør, at kundens hækfacade ikke absolut skal bestå af én hæksort, 
og gerne må gro vildt og busket. Hos PRIMA FÆRDIG HÆK® har de 
samlet flere af deres hæksorter under kategorien Eventyrhæk. Det 
er hæksorter, som egner sig til at gro vildt og busket, samt har et 
varierende og spændende udtryk gennem årstiderne. Hold øje med 
eventyrhæk-ikonet og se, hvilke PRIMA FÆRDIG HÆK, der egner sig 
som Eventyrhæk.

Omfavner naturen
En blandet eventyrhæk har flere fordele både for kunden og naturen, 
da den; 
1) giver et spændende udtryk i haven, 
2) er god for plantediversiteten og 
3)  omfavner flere af naturens væsner; såsom bier, sommerfugle og 

fugle. 

Ønsker din kunde at byde 
naturen hjem i haven, så 
er både surbær og sargent-
æble to gode bud. Begge 
tiltrækker et rigt fugleliv. Sy-
ren er ligeledes ideel, hvis 
haven skal tiltrække småin-
sekter som bier og som-
merfugle. 

Hos PRIMA FÆRDIG HÆK 
er der rig mulighed for, at 
din kunde kan blande løs 
af Eventyrhæk, hvis der 
ønskes et farverigt og veks-
lende udtryk i haven.

AKTUELT FRA STRØJERPLANT I/S

Cercis -Judastræ i sorter
•  ‘Covey’ (=Lavender Twist), 

ca. 4-5 m høj.
•  ’Merlot’- glinsende røde bla-

de, lille træ ca. 3 m.
•  ‘Pink Pom Poms’ fyldt rosa 

blomster, lille træ/busk ca. 
1,5-2 m høj.

Judastræ har mange gode 
egenskaber. Helt fantastisk blomstring, 
smukt løv og flotte efterårsfarver.
Husk at placere solrigt på et vindbeskyt-
tet sted og i godt drænet jord.

Prunus -x yedoensis – 
TOKYOKIRSEBÆR
Overvældende rig blomstring i april/maj. Store 
klaser med fyldte hvide blomster. 
Bundpodet mindre træ med gennemgående stam-
me. 
Flot efterårsfarve.
Meget robust og hårdfør sort.

Salix gracilistyla ’Mount 
Aso’ - PRYDPIL
Udover buske nu også lave stam-
mer, 60 cm og 80 cm.
Iøjnefaldende lyserøde gæslinger 
i februar /marts. Flotte i buketter 
og opsatser.
Flot grågrønt løv om sommeren.
Nøjsom og robust. Beskæres ef-
ter afblomstring.

Ulmus minor var. 
suberosa ’Enggaard’ – 
KORKELM
Som navnet ’Enggaard’ for-
tæller, har vi nu vores egen 
Korkelm i produktion.
Modertræet, som Holger har 
plantet da Strøjers Plantesko-
le startede, er nu over 40 år 
gammelt.
Stort træ med flot løv og fan-
tastisk bark.
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 økologi,
 organisk indhold,

  genbrug...

Bevidste kunder ønsker...

For healthy and
happy plants!

info@fausol.dk  ·  +45 7027 2950  ·  Se mere  >Fausol A/S  ·  Roskildevej 16  ·  DK4030 Tune

Vi følger med tiden og har varerne

naturligvis !
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Andersen Flex Trade

Brian Andersen er et kendt ansigt blandt mange.
Han har altid været beskæftiget i den grønne 
branche, hvor han allerede som14 årig hjalp til i 
et gartneri. Det førte til en læreplads, og i 1992 
blev han udlært væksthusgartner.
Efter 6 år som gartner i et indendørsbeplant-
ningsfirma og 3 år som gartner i et havecenter, 
tog karrierevejen et skifte. Salgstalentet blev gen-
nem 13 år udnyttet hos Garta, hvor han var an-

svarlig på det daværende havecenter-segment.
Nu står Brian Andersen på egen grund. Han har 
stiftet firmaet Andersen Flex Trade, som er en 
fleksibel handelspartner, der repræsenterer flere 
interessante leverandører i ind- og udland. 
”En del af mine leverandører har fulgt mig i en 
årrække. Det gælder bl.a. NYBY Bruk, som jeg har 
arbejdet med i 15 år, Danespo (Bondens Bed-
ste Læggekartofler) og Fagerhults Torv”, fortæller 

Brian, der også gerne vil fremhæve nye leveran-
dører som Gardenlife og Esschert Design.

Da Garta lukkede, manglede en del produkter til 
havecentrene. Planteskolevognen, indkøbskurve, 
skiltemateriale, opbinding, Felco sakse ect. An-
dersen Flex Trade har holdt gang i forhandlingen 
af disse produkter og agter at gøre det fremover.

GARDENA’S succes begyndte i 1961

GARDENA er grundlagt i 
Ulm, Tyskland af Werner 
Kress og Eberhard Kast-
ner, som var to energiske 
entreprenører. Med opga-
ven i fokus og et karakteri-
stisk prisvindende design, 
fik de introduceret deres 
produkter i etablerings-
fasen af de første bygge-
markeder i verden.

Deres kendte haveproduk-
ter er skabt ud fra opgaven 
om at løse en problemstil-
ling. Det har resulteret i ud-
vikling af systemer fremfor 
enkeltstående produkter.
Et godt eksempel er den 
tidsløse og ikoniske strå-
lespids – den har hjulpet 
vandingen i mange haver 
årene igennem. Sammen 
med batterigræsklipperen 
fra 1973, har de solgt mere end 500 millioner stk.
Red dot design award ses på mange Gardena pro-
dukter. De mange produkter sikrer og sætter de høje 
standarder for industrien.

Allox
Svensk leverandør af beskyttelsesnet, opbindingsmaterialer og 
lignende til haven. Når støttepælen kræver en binding, når 
haveaffaldet skal i genanvendelig havesæk eller når der skal 
insektnet på kålen i køkkenhaven.
www.allox.se
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C3612

Stand 
C3104

Stand 
C3300

Karvil biler med syv stærke bilmærker

Salgsafdelingen på Karvils bilcentre er indrettet i lyse og venlige lokaler 
så deres store modelprogram fra syv bilmærker kan fremvises på bedst 
mulig måde. Der er rig mulighed for at prøvekøre et bredt udvalg af 
forskellige bilmodeller.

Stand 
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Horti-Partner

HortiPartner er din stærke emballageleverandør til den grønne sektor. 
De hjælper kunderne med at finde og udvikle den helt rigtige løsning 
indenfor deres behov af emballage. HortiPartner er et nystartet ungt 
firma, men med mere end 25 års erhvervserfaring i bagagen. Deres 
filosofi og målsætning er at udvikle og markedsføre de rigtige løsnin-
ger, og derved give unikke forslag til hver enkelt af kundernes behov.
HortiPartner har eneforhandleraftaler med polske producenter af 
emballage og arbejder dynamisk med at optage nye produkter ind til 
afsætning på det Skandinaviske marked
HortiPartner består og er startet af Verner Vest i maj 2019. Verner 
Vest har mere end 25 års erfaring indenfor emballage til den Grønne 
sektor. Verner kommer fra en stilling som Direktør for to produkti-
onsvirksomheder i Danmark - begge med produkter til den grønne 
sektor.

MYREVAND - Giftfri nyhed der 
stopper myrer og stabiliserer 
fliserne

Myrevand er flydende jord  
og 100% fri for kemi
Nu kan en grøn nyhed stoppe problemer med 
myrer og samtidig stabilisere jorden under fliserne, selv om myrerne 
har lavet gange. 
Nyheden er Myrevand, en dansk opfindelse, som er ’flydende jord’ 
lavet af forskellige lerarter slemmet op med vand. Produktet produ-
ceres i Danmark og virker ved at fylde huller og gange op. 
Det indeholder finkornede jordtyper, som gør det tungere end vand. 
Derfor kan det trænge ned i de små gange under fliserne og fylde 
hulrummene med ler.

Stabiliserer fliser og belægninger
Når myrernes gange og huller fyldes op, sker 
der samtidig en stabilisering af fliser og andre 
belægninger, så man undgår at lægge dem om.
Behandlingen sker nemmest ved at stille 750 
mL flasken med Myrevand på hovedet i et hul 
ned til boet. Det anbefales at gentage behand-
lingen med en efterfyldning, fordi mængden 
svinder ind, når leret er størknet. Man kan også 
købe 2,5 L refill dunk.
Produktet, der kan vaskes af med vand og for-
tyndes med vand, kan også bruges mod jord-
bier. 
På messen kan du møde Risvig Design, som 
står bag myrevand.dk 

Bæredygtige krukker  
– inde og ude fra Scan-Pot ApS

”Scan-Pot ApS blev etableret i August 1979 og kunne sidste år fejre 
40-års jubilæum. De har til huse i Sønderborg hvor firmaet i dag råder 
over 24.000 kvm. 
Scan-Pot ApS udvikler løbende nye produkter og opdatere hvert år de-
res produktpalette.
Vores interesseområde er især bæredygtige krukker til både indendørs 
og udendørs brug.
Scan-Pot ApS skræddersyer færdige produktkoncepter og leverer disse 
på reolpaller, så det altid er nemt for kunden at håndtere deres produk-
ter ude i butikkerne. De gør dette i samarbejde med kunden og lytter 
til deres ønsker og behov.
Scan-Pot ApS glæder sig til og få en snak med jer på messen

Stand 
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Unik Design- By Hand
Unik Design er et nordisk brand som nu lanceres i Danmark for første gang 
via Fagmessen. Et univers som byder dig velkommen til naturen via et re-
spektfuldt og smukt håndværk 

Kollektionen består af smedens håndværk, cortenstål, keramik og funktio-
nelle redskaber i egetræ
Unik Design – By Hand glæder sig til at byde jer velkommen på 

Sommerfuglblomster fra Baumschule Julia Wilksen

Under mærket ”Sommerfuglblomst” markedsfører Baumschule Julia Wilks-
en sine planter. Planteskolen har slået sig ind på et spændende, og noget 
utraditionelt sortiment af ”gyvel-planter” – alt fra Argyrocytisus over Lespe-
deza, Indigofera, Chamaecytisus, Cytisus og Genista samt Ulex. 
Med det nye brand sælges planterne i nye klæder med 
flotte informative etiketter.
Man har derfor alle muligheder for at eksponere en 
serie af planter, der under varemærket ”Sommerfugl-
blomst” passer godt sammen – og selvfølgelig tiltræk-
kes sommerfugle, humlebier, bier og andre insekter af 
planternes dejlige blomster.

Stand 
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Buddes Planteskole ApS
Huggetvej 123 . 5400 Bogense · Tlf. 64 81 18 16  
Fax 64 81 26 20 · mail@buddesplanteskole.dk

Hvis kvalitet ønskes
- nu og i fremtiden

FORÅRETMESSE
4 og 5 februar  2020

FOR DATA ALLE MESSER SE:
WWW.GROEN-DIREKT.NL

HAVEPLANTER
WEBSHOP

30 FAGMESSER
OM ÅRET

Fønixmusik
Den nye tids musik

Vindklokker fra Woodstock, som er blandt 
de fineste i verden. De er stemt som mu-
sikinstrumenter, så uanset hvordan vinden 
blæser, får du kun smukke toner ud af 
klokkerne. Alle Woodstock vindklokker kan 
hænge både ude og inde. Fønix Musik har 
også statuer og figurer i høj kvalitet samt 
lotus stager.
www.fonixmusik.dk

Stand 
C3149
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Interessant biprodukt fra  
en ivrig jægers foderstrategi

Karsten Bessmann er selv en ivrig jæger med en lystejendom på 25 ha ved 
Hampen, hvor der naturligt er en god bestand af kron- og råvildt. Fodring 
af vildt er helt almindeligt, men udvalget af foder syntes Karsten ikke var 
godt nok.
I 2014 undersøgte han sagen til bunds og kom helt til Østrig før han fandt 
en leverandør, som kunne tilbyde varierende foder til vildtet. Karsten, der 
selv har boet i Tyskland i 15 år, ville gøre noget mere for vildtet. Udsåede 
arealer med vildtafgrøder som bidrag til dyrenes foder fandt han en løsning 
på hos et meget stort tysk firma. Tyskerne var blandt de første, der under-
søgte hvor stor nedgangen af biodiversitet er. Karstens frøleverandør har 
derfor arbejdet målrettet for at lave blomsterblandinger, som kan bidrage 
til øget insektliv. De sidste to år er det gået stærkt med de forskellige blom-
sterblandinger. ”Der er blandinger til os mennesker (hvor det ser flot ud) og 
der er blandinger, hvor insekterne kommer i første række”, fortæller Karsten.
”Der har været overraskende positiv interesse for frøblandingerne. Land-
mændenes ”striber” med vilde blomster i blanding hjælper ikke kun på 
markens biodiversitet – det er meget populært, når landmanden ”ofrer” dyr 
dyrkningsjord til glæde for insekter og forbipasserende”, fortæller Karsten, 
der er storleverandør af frø til faunastriber, der i et samarbejde mellem kom-
muner og landmænd pryder vores landskab.

Havecentre kan være med
”Jeg har selv forsøgt at købe frøblandinger i havecentre og planteskoler, 
men udvalget er særdeles lille og det er svært at betale, hvis man skal 
bruge større mængder”, siger Karsten. Han kan levere frø og frøblandinger 
i ”løs vægt” til større projekter, og han kan levere forbrugerpakninger, hvor 
portionerne rækker til mellem 8 og 50 eller 100 m2. 
Produkterne har han hidtil solgt via hjemmesiden vildtfodring.dk, men frem-
adrettet vil han gerne samarbejde med Havecentre, som han gerne deler 
avancen med. 
På messen vil de besøgende kunne se displays og få en snak med Karsten, 
som glæder sig til dialogen med havecentrene på Fagmessen.

Stand 
C4049

AcPot
AcPots holder til i Holbæk og har gennem årene specialiseret sig 
indenfor alle former for eksklusive, håndhuggede granitvandsten. 
Samtidig kan de tilbyde et kæmpeudvalg i håndhuggede granitpro-
dukter som havemøbler, japanske lanterner, havebelysning, dyr og 
figurer, plantetrug og kummer, fuglebade og mange former for ha-
vedekoration.
www.acpots.dk

Stand 
C3312
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Temadage den 15. og 16. januar 2020
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 

Onsdag d. 15. januar

10.00-10.05 Velkomst

10.05-10.05  Skab butiksoplevelser der sælger   
Ved Flemming Birch

  Moderne havecentre skal tilbyde en oplevelse, det ved vi 
alle. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, og hvordan sk-
aber du oplevelser, som tiltrækker og knytter kunderne til 
dig? Hvordan skaber du de små oplevelser i hverdagen, der 
gør forskellen? 

  Flemming Birch har masser af praktiske eksempler med på 
små og store kundeoplevelser, som du kan lade dig inspir-
ere af. Du får også svar på, hvorfor service og oplevelser ikke 
er det samme, og du får konkrete redskaber til at arbejde 
med oplevelsen i dit havecenter. 

  Faktisk går vi med det samme i sving med at bruge vores 
nye viden til at skabe konkrete oplevelser, der styrker de 
enkelte havecentre i en workshop. Så er du godt i gang.

11.20-11.40 Kaffepause

11.40-12.30 Flemming Birch fortsætter…

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.30 Flemming Birch fortsætter…

14.30-15.30  Den gode kundeoplevelse   
Ved Jane Goul

  Denne workshop kommer til at tage udgangspunkt I jeres 
kundeoplevelser. Vi vil identificere den gode kundeoplev-
else, som I kan anvende I jeres hverdag efterfølgende. 

  Der vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg og øvel-
ser for jer, som skaber opmærksomhed på jeres møde med 
kunden. Dette indebærer blandt andet: Det gode samar-
bejde, (kend jeres) målgruppe og konkrete tips til, hvordan 
indretningen kan bidrage til den gode kundeoplevelse. 

15.30-16.15 Kaffepause

16.15-18.00 Jane Goul fortsætter…

19.30-22.30  Tre retters middag med vine  
og efterfølgende kaffe/te

Torsdag d. 16. januar

09.00-10.00  Biologisk plantebeskyttelse i produktion, have-
centre og i private haver 
Ved Steen Borregaard fra Borregaard Bioplant

10.00-10.30 Resultat fra rosenafprøvningen
 Ved Julie Christiansen, Hortiadvice
  Efter 3 vækstsæsoner er resultaterne af de 80 rosensorter 

samlet. Hvilke sorter klarede sig bedst? Inspiration til rosen-
sortimentet.

10.30-11.00 Pause

11.00-11.30  Kan plast med jord genanvendes?  
 Ved Anders Kildegaard Knudsen, Miljøkonsulent, 
The Danish Plastics Federation

  Hvor giver det mening at genanvende plast og hvilke over-
vejelser skal man gøre. Konkret case om genanvendelse af 
blomsterbakker.   

11.30-12.00 Plast – hvad er der fokus på?  
 Ved Rasmus Eisted, Miljøstyrelsen
  Alle snakker om plastik. Få indsigt i hvilken vej Danmark går 

og hvilke tiltag, der er i gang. Bud på, hvad planteskolerne 
kan bidrage med og hvordan. 

12.00-12.30  Bæredygtige potter og præsentation  
af TEKU 4 potteprogram 
Ved Frank Büssing fra Pöppelmann GmbH

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.30  Forstå den bæredygtighedsbevidste forbruger 
 Ved Johanne Nedergaard Ørnsholt og Caroline 
Samson, Frej

  Bæredygtighedsbølgen er over os, og uanset om man pro-
ducerer planter til fødevarer eller til haver, stiller forbrugerne 
nye krav. Bliv klogere på hvordan planteskoler og havecen-
tre selv kan tage ejerskab over bæredygtighedsdagsordnen, 
når Tænketanken Frej deler sine erfaringer og arbejde med 
at engagere og skabe samarbejde og dialog om bære-
dygtighed på fødevareområdet.

14.30-15.15  Tørketålende græsser og stauder,  
som er med til at øge biodiversiteten 
Ved Poul Petersen fra Overdam Planteskole

15.15 Kaffe - farvel og tak for denne gang

TILMELDING

Tilmelding til TEMADAGENE d. 15. – 16. januar 2020 gøres direkte 
hos Hotel Svendborg.

Tilmeldingsfrist d. 27. december 2019.

Totalpris for hele arrangementet i enkeltværelse kr. 2.845,-

Totalpris for hele arrangementet i delt dobbeltværelse kr. 2.645,-

Dagsarrangement enten 15. eller 16. januar kr. 1.495,-

(Priser er ex. moms. Vi tager forbehold for ændringer i programmet)

En varm tak til  
vores sponsorer
Danske Havecentre tak-
ker følgende  virksomhe-
der for deres sponsorater 
i forbindelse med  
Temadagene 2020

AKKERUP PLANTESKOLE I/S

www.gcplant.dk

Champost
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• Over 6.000 m2 udstilling
•  Over 4.500 artikler
• Markering af solitære planter muligt
• Gode messetilbud

Vinterudstilling

Fra 15. november 2019 
til 1. februar 2020

Diderk Heinje Pfl anzenhandelsges. mbH & Co. KG  |  Rüsseldorf 6  |  D-26188 Jeddeloh 1  |  Tlf: (+49)4486 - 9283-0  |  baumschule@heinje.de  |  www.heinje.de

Yderligere information til vinterudstilling
fi nder du på www.heinje.de

June July August September

Hal 7
Stand E14

Blomsterhandlere & 
Havecentre, Odense
8. -9. januar 2020

Yderligere information til vinterudstilling

NY

 blomstrer 150 dage om året  ski er farve  vinterfast -25°C 

Hydrangea paniculata (S)witch®

Nye koncepter 
fra Garden  
Girls
Med to nye koncepter, øget an-
noncering og nye videooptagelser 
er der fortsat fokus på at gøre de 
fine Garden Girls synlige hos for-
brugerne.

The Sunset-Girls®
Er en gruppe af sorter, der har 
stærke bladfarver uden blomster. 
Alle sorterne starter med ”Z” og er 
dermed lette at genkende. Farver-
ne varierer fra lysende grøn (Zelia), 
gyldengul (Zeta), røde blade i kø-
ligt vejr hos (Zoe) og kobberbrune 
(Zorina). Også sølvfarvet løv (Zilly) 
og de næsten sorte (Zalina og 
Zulu) hører til i The Sunset-Girls® 
serien.

Især den sølvfarvede sort ’Zilly’ 
er en særdeles populær sort, da 
dens kontrastfyldte løv står flot i 

sammenplantninger. Alle sorterne i 
The Sunset-Girls® gør sig godt hele 
vinteren og ind i det tidlige forår.

The Rasta Girls®
Består af fem sorter, der alle har 
hængende vækstform. De har 
tidligere været kendt som knop-
blomstrende dværgformer, men 
nu er de samlet under det nye va-
remærke, som henfører til rastafari 
hår, som ses i Caribien. 

Begge koncepter følges op med 
fine etiketter og POS materiale.

Dyrk i vand
Sidste år introducerede Nelson 
Garden deres Harvy dyrkningskas-
ser med 6 huller, og nu kommer 
de med en mindre udgave, hvor 
der er plads til tre planter.

De hydroponiske dyrkningskas-
ser er en meget enkel og let måde 
at dyrke planter på. Beholderen 
med vand og gødning sørger for, 
at planterne har de bedste vilkår, 
og udover at fylde beholderen op 
med vand og flydende gødning, så 
passer planterne helt sig selv.

Når man ønsker at dyrke lidt sa-
lat, basilikum eller persille, så er det 

en god løsning at dyrke planterne i 
vand. Der er ingen jord i køkkenet, 
og planterne danner hurtigt et stort 
og omfangsrigt rodnet i vandet. 

Vinterdyrkning
I vinterens mørke savner man hur-
tigt friske grøntsager og krydder-
urter. Dette dyrkningssystem kan 
kombineres med vækstlys – så får 
man nemt friskt grønt til den dag-
lige madlavning.

GROEN Direkt ændrer deres  
åbningsdage fra 3 til 2 
Når Plantarium åbner for publikum til 
august i tre dage fra d. 26. – 28. august, 
så vil man på tredjedagen møde en luk-
ket dør hos GROEN Direkt. De har nemlig 

valgt at korte deres Autumn Fair ned til to 
dage fra d. 26. – 27. august.

Se deres øvrige messer bagest i bladet, 
hvor de er listet i vores kalender.
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I de gode gamle dage var salget af bekæmpelsesmidler til de danske ha-
ver en betydelig post i de danske havecentre og planteskoler. Sådan har 
det ikke være i årevis, og fremadrettet vil det fylde endnu mindre. 

Siden 2002 har ECOstyle arbejdet med alternative løsninger til denne 
omsætning, og med de mange løsninger, som firmaet kan hjælpe have-
centrenes kunder med, så er der gode chancer for at genvinde noget af 
den omsætning.

Bæredygtig profil
ECOstyle handler ud fra mottoet ”Sund fornuft. Grøn samvittighed”. De øn-
sker at være leverandører af bæredygtige løsninger, så vi også i fremtiden 
kan nyde haverne, naturen og dyrelivet. 

Sortimentet omfatter løsninger til bevidste brugere, hvor løsningerne 
enten forebygger, skræmmer, fanger eller bekæmper. Al gødning er or-
ganisk, skræmmere anvender ultralyd, fælder er 100% giftfri og bekæm-
pelse kan ske enten med biologiske bekæmpelse eller med bekæmpel-
sesmidler baseret på naturlige aktivstoffer, som er hurtigt nedbrudt.

ECOstyle har sat sig et mål om at al emballage og butiksmateriale skal 
være bæredygtigt. Emballager til poser og dunke skal udarbejdes i genan-
vendt plast, og pap skal være fra FSC-certificeret materiale.

Genbrugskalk
ECOstyle’s næsten nye AQUA-Kalk er et restprodukt fra blødgøringsan-
læg – altså vandværker, som trækker noget af kalken ud af vandet. Kal-

Den grønne  
branches  

leverandør  
af bæredygtige  

løsninger

Tekst: Marianne Bachmann Andersen
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ken er ikke yderligere forarbejdet eller gravet ud af kalkminer og kørt 
over lange afstande. At den ikke smitter af, ligesom traditionel hvid kalk, 
og at den kun opløses, når jorden behøver kalk, er endnu en fordel. De 
mange fordele har resulteret i, at ECOstyle ikke længere leverer traditio-
nel hvid kalk.

Organisk gødning
En gødning fra ECOstyle er altid 100% organisk. Gødningsserien omfat-
ter både flydende og granuleret gødning samt gødningspinde, som er 
anvendelige i både blomstrende potteplanter, grønne potteplanter samt 
udendørskrukker.

Mona Fischer Madsen, der står for Marketing i ECOstyle fremhæver 5 
liter universal flydende gødning til dem, som f.eks. har mange krukker på 
terrassen. Universalgødningen fås i en Bag-in-Box, som nemt kan tappes 
og blandes med vand.

Skræmmere
Salgschef hos ECOstyle, Carsten Georgsen mener, at vi skal til at tænke 
lidt anderledes. I stedet for at vente på, at vi bliver invaderet af muldvarpe, 
mosegrise og mus, så skal vi f.eks. sætte ultralydsskræmmere op. Er man 
ked af edderkopper, så kan man faktisk også få hjælp til at skræmme 
dem væk. Skræmmerne udsender lydbølger med høj frekvens, som men-
nesket typisk ikke opfanger, men som generer dyrene og de bliver derfor 
skræmt væk.

ECOstyle har eksisteret i 52 år, og er en hollandsk 
familieejet virksomhed. 

Det danske datterselskab blev etableret i 2002

Det belgiske datterselskab blev etableret i 2004

Det østrigske datterselskab blev etableret i 2007

De to afdelinger er hhv. erhverv og Hus & Have

Der er 19 ansatte i det danske datterselskab

ECOstyle har siden 2012 holdt til på Hvidkærvej i 
Odense SV

Direktør Lars Bjørnsbo har været med fra starten 
tilbage i 2002.

>>
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Fælder
Mus er ikke rare at få besøg af. Fælder, der fanger og slår musene ihjel, 
eller blot fanger, så man selv kan lukke musen ud i naturen er en del at 
udvalget hos ECOstyle. ”Det afhænger af brugerens temperament, hvor-
vidt musen skal kvases, lokkes eller stødes ihjel”, oplyser Mona Fisher 
Madsen. Fælder til bananfluer og hvepse er ligeledes populære. Fælder til 
fangst af diverse møl i alt lige fra melskuffen og ud i blommetræerne er 
også produkter, som ECOstyle er stolte af at kunne tilbyde. Ingen gift eller 
miljøbelastende produkter – blot en limfælde med lokkende feromon.

Biologisk bekæmpelse
En af de store nyheder er biologisk bekæmpelse. Nematoder mod 
øresnudebiller, gåsebiller, dræbersnegle, sørgemyg, diverse larver i køk-
kenhaven og mod myrer. ECOstyle satser på, at netop bekæmpelsen af 
disse skadevoldere vil blive løst med udlægning af nematoder. 

”Vi oplever en stigende interesse i biologisk bekæmpelse, og det vil 
vi naturligvis støtte op om ved at levere nematoder, der kan hjælpe de 
bevidste brugere af med de uønskede skadedyr”, fortæller Mona, som har 
arbejdet tæt med den biologiske bekæmpelse.

Bekæmpelsesmidler
Alle ECOstyle’s bekæmpelsesmidler er baseret på naturlige aktivstoffer og 
er hurtigt nedbrudt. Mange af midlerne kan også bruges i køkkenhaven og 
i den økologiske have.
Her er nogle eksempler på ECOstyle’s løsninger:
•  Ferramol sneglemiddel er en populær måde at blive fri for bl.a. dræ-

bersneglene i haven. Det er baseret på ferrifosfat, som bl.a. også findes 
naturligt i jorden

•  SvampeFri mod skurv, meldug, rosenstråleplet, kartoffelskimmel, galmi-
der m.m. Er baseret på grundstoffet svovl

•  MyreFri er en serie, som omfatter både spray, udvanding, pulver, tra-
ditionelle myrelokkedåser og den smarte genanvendelige myrelokke-
dåse, som brugeren kan genbruge og selv fylde mere lokkemiddel i, når 
myrerne har tømt den. Midlerne er baseret på de naturlige aktivstoffer 
spinosad og pyrethrum, som udtrækkes fra krysantemumblomsten.

•  UkrudtsFri, AlgeFri og MosFri er alle effektive midler, som er baseret på 
det naturlige aktivstof pelargonsyre. Afhængig af anvendelsesområdet, 
så er formuleringerne individuelt tilpasset, så effektiviteten til de enkelte 
områder er optimal. For eksempel kan UkrudtsFri også anvendes til at 
bekæmpe ukrudt under hækken og i bede.

Salgsteamet dækker hele landet og står klar med undervisning i brug af de 
mange produkter, som ECOstyle kan tilbyde den grønne branche

ECOstyle har hovedkontor og lager i Odense
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Nu 437
sorter !
90 forskellige
pr. meter reol 
- og det er der
god forretning i !

Bevidste kunder ønsker...

For healthy and
happy plants!

info@fausol.dk  ·  +45 7027 2950  ·  Se mere  >Fausol A/S  ·  Roskildevej 16  ·  DK4030 Tune

B
EE

 &

 IN
SECT FRIEN

D
LY  

N
A

T
UR E   TO  N ATU

R
E

Det største udvalg af godkendte frø til den naturlige have
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Er man på udkig efter lækre pro-
dukter og trænger til lidt juleinspi-
ration, så er det altid godt at kigge 
ind i et havecenter eller plantesko-
le. Her summer det af god stem-
ning med hyggemusik i højtalerne, 
og når man går rundt blandt de 
mange små udstillinger, så finder 
øjnene hurtigt vej til smukke ting. 
Sådan en fantastisk oplevelse får 
man, når man kigger indenfor hos 
Erlev Blomster- og Havecenter.

Starttidspunkt
Hos Erlev Blomster- og Havecenter 
fortæller Inger Friis, at de helst ikke 
vil for tidligt i gang. Omvendt, så er 
det nu også vigtigt at være klar, når 
kunderne efterspørger julevarerne. 
En dejlig tradition med Aftenhygge 
arrangement midt i november er 
med til at sætte den deadline, som 
i en travl hverdag også er vigtig for 
at få det hele til at hænge sam-
men. Til dette arrangement åbner 
Erlev Blomster- og Havecenter kl. 
18.00 – 20.00 med workshops, 
julegløgg og brunkager. Har viser 
de dygtige bindere deres bud på 

spændende dekorationer til julen. 
Kunderne kan i ro og mag se en 
magisk julebutik, og der er god op-
bakning fra kunderne.

Kundens vej
Når man skal indrette et åbent rum 
så man udnytter døde hjørner og 
får kunderne til at nå det hele igen-
nem, så har store butikskæder som 
IKEA og Søstrene Grene bevist, at 
tvungen butiksmaraton virker – for 
dem. ”Her har vi brug for, at man 
kan danne sig et overblik. Den let-
tere klaustrofobiske indretning får 
man ikke her”, pointerer Inger. Hun 
vil hellere lokke kunderne rundt til 
nye ”øer”. 

I butikken arbejder de med podi-
er. Et gammelt bord, en flot dør på 
bukke, en købmandsdisk – alt som 
kan anvendes til at stille noget på 
og bygge et miljø op omkring bliver 
brugt. I stedet for høje rumdelere, 
så får Inger hjælp til at hænge fine 
store grønne juletræer med LED lys 
op. De er fæstnet i drivhusets kon-
struktion og danner en juletræs-
skov, som man føler sig tryg i.

Travlhed i binderiet
Hos Erlev Blomster og Havecenter 
får man god service af de dygtige 
medarbejdere. Har man et specielt 
ønske, så står de klar til at opfylde 

det i binderiet. Lige nu er der stort 
fokus på julens dekorationer, men 
året rundt er det muligt at få flotte 
buketter, bårebuketter, plantear-
rangementer og vingavedekoratio-

Der er mange detaljer i de fine buketter

Romantisk look med købmandsdisk og hvidt tema

Jul i Erlev

Tekst: Marianne Bachmann Andersen
Foto: Inger Friis og  

Marianne Bachmann Andersen
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• Førstehjælp til plænen
• Græsfrø + gødning + vandakkumulerende substrat
• Reparation af meget medtagede områder
• Med Headstart Gold-over�adebehandling
• Vand grundigt første gang, indtil spiresubstratet bliver mørkebrunt – hvis 

substratet bliver lysebrunt, skal der vandes igen

Brugsklar blanding af græsfrø, førsteklasses spiresubstrat og gødning

Påfør et 3 mm tykt lag på de bare pletter

Anvendelsestid fra April til Oktober

JUNIOR
DYRK I 

HØJBEDE
DYRK I
BYEN

DYRK I
DRIVHUS

I vores pakke dyrk 

du skal bruge for at 
dyrke i byen 

Her er en pakke fyldt 
med alt det du har 
brug for at dyrke i 

højbede.

I vores Junior sortiment 

skal bruge for at dyrke 
sammen med børnene.

I vores pakke vækst-

skal bruge for at dyrke i 
dit drivhus
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ner. Over en kop kaffe i den lille 
cafe kan man planlægge bestil-
lingen, eller man kan bestille den 
online.

”Vi sælger altid mange færdige 
dekorationer og adventskranse, 
men i år synes jeg, at det går end-
nu bedre. Kunderne er villige til at 
betale endog pæne priser for vo-
res kreationer, så der er travlhed i 
binderiet”, smiler Inger. Udover det 

faste personale, så hjælper free-
lance bindere.

Tidens trend
Inger Friis har altid interesseret sig 
for tidens trend. Hun opsøger de 
nyeste tendenser på messer, hvor 
hun taler og laver aftaler med le-
verandører. Det er produkter, som 
man ikke ser så mange steder, og 
den lidt unikke stil synes at passe 

både indehaver og kunder godt. 
Jagten på de unikke og fine pro-
dukter skal man have en speciel 
”åre” og personlig interesse for, og 
når man går gennem Erlev Blom-
ster og Havecenters butik, så for-
nemmer man helt klart holdningen 
til kvalitet. Inger lægger ikke skjul 
på denne indstilling, og hendes 
medarbejdere guides ligeledes til 
at yde deres bedste, så alle pro-
dukter fremstår optimalt. 

En julebutik kræver hele tiden 
opmærksomhed. Det er jo en flot 
udstilling, hvor det hele er til salg, 
og tomme podier sælger bare ikke. 
Der skal hele tiden fyldes op, la-
ves omrokering og kreeres nyt til 
de mange ”øer”, som butikken er 
indrettet med.

Tørrede blomster
Der er stigende interesse for tør-
rede blomster. Både de helt natur-
lige, men også de indfarvede. De 
tørrede blomster har også fundet 
vej til mange af dekorationer i Erlev 
Blomster- og Havecenter, og det 
resulterer i særdeles spændende 
kombinationer.

Vil være kendt  
for god service
”Vi lever af at servicere vores kun-
der, og det skal vi gøre bedst mu-
ligt”, påpeger Inger – service er 

vigtigt og nødvendigt. Kunderne 
kan kontakte os i alle døgnets ti-
mer, og de forventer et svar. Når 
kunderne er i butikken, så ligge alle 
muligheder åbne, men jobbet om 
at få skaffet nok kunder til butikken 
er en helt anden opgave. Markeds-
føring er en udfordring, og Inger 
bruger mange kræfter på sociale 
medier. Haderslev er en mellem-
stor by, så Inger skal trække kun-
der fra et større område, og her 
ser den målrettede markedsføring 
med sociale medier ud til at være 
den bedste løsning lige nu.

Hvordan fremtiden ser ud, for-
søger Inger at holde sig orienteret 
om. Forandringer har der været 
masser af gennem tiderne, så In-
ger er i god træning med at lave 
om. Man er dog ikke i tvivl om, at 
Inger står klippefast når det gælder 
kvalitet og god service.

Fire kreative bud på adventskranse hos Erlev Blomster- og Havecenter

Dekorative gæs byder gæsterne velkommen

En af årstidens mange kranse

Hyggenisser på kanten af et vintagebord og rustikke 
skjulere Stort udvalg af tørrede artikler
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Besøg vores 1.000 m2  Showroom
og bliv inspireret

Oplev et væld af varer og salgsmateriale
- og muligvis også rigtig mange varer du ikke vidste at vi lagerfører! 

Kom og oplev det brede udvalg

For healthy and
happy plants!

info@fausol.dk  ·  +45 7027 2950  ·  Se mere  >Fausol A/S  ·  Roskildevej 16  ·  DK4030 Tune
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Lad haven ånde  
– Havens Dag 2020 –

Det årligt tilbagevendende møde i 
Havens Dags udvalget er altid en 
spændende udfordring. Udvalget, 
som består af Morten Sloth og 
Bodil Hennecke fra Danske Plan-
teskoler, og Henrik Houmann og 
Charlotte Andersen fra Danske Ha-
vecentre, bruger en halv dag på at 
evaluere og finde på et nyt emne 
til kommende års Havens Dag.

Siden 1991
Havens Dag har siden 1991 været 
afholdt d. 2. søndag i september. 
Her er landets havecentre fyldt op 
med en masse nye friske planter, 
og efterårets spæde start er per-
fekt at plante i. Det er udvalgets 
ønske at kunne fortsætte forårets 
travlhed og sommerens plantesalg 
langt ind i efteråret.

Svært at blive motiveret
Trods det gode arbejde, så var der 
igen kun 29 deltagende havecen-
tre og planteskoler, som valgte 
at købe Havens Dags pakken i 
2019. Det er ikke just motiveren-
de for et udvalg, der skal finde på 

en ny og spændende kampagne. 
Udvalget forsøger derfor at se 
Havens Dag som et begreb, som 
rigtig mange har glæde af, men 
som knapt så mange benytter 
sig af som en tilkøbt pakke, hvor 
man får landsdækkende og lokal 
konkurrence. 

Henrik Houmann fra Skræd-
derbakkens Havecenter kan igen 
i år melde tilbage om fulde huse 
til Havens Dag. ”Der er rigtig stor 
opbakning fra vores kunder, som vi 
den dag forkæler med lidt godt til 
ganen. De hygger sig, og det føler 
vi er en god investering”, fortæller 
Henrik. Bodil Hennecke mener, at 
det måske nærmere skal betragtes 
som ”Åbent hus”, så man ikke for-
venter rekordsalg den dag.

Tidens trend inkluderes i te-
maet, som formidles til pressen, 
og som bliver bearbejdet til for-
brugervenlige artikler og gøremål, 
som man kan printe og dele ud til 
gæsterne. Tematiske plakater hjæl-
per havecentrene med at huske 
eventet og lave PR op til dagen(e). 
Idékataloget giver inspiration til at 

gøre diverse tiltag og selv skabe en 
spændende dag for kunderne. 

Udvalget mindede sig selv om, 
at de aktive havecentre er meget 
tilfredse med materialet – og at 
Havens Dag som begreb lever vi-
dere.

Morten Sloth har fulgt med i den 
nye svenske Stora Planteringsve-
ckan, som synes at have medvind 
i sejlene. Deres planteuge starter 
altid d. 1. lørdag i september og 
er en slags afløser for Havens Dag, 
som i Sverige aldrig er slået helt an.

Tema for 2020  
- Lad haven ånde
En have til planter, insekter, dyr og 
mennesker.

Frodighed – store planter – kraf-
tige og hurtigtvoksende stauder – 
planter til bier og insekter, planter, 
som giver mennesker et sted, hvor 
de kan tage dybe indåndinger og 
komme nærmere naturen. 

De grønne oaser, som mange 
haver er, sørger for at bl.a. fuglene 
har det godt. Det er der flere un-
dersøgelser som understøtter. Vi 

skal som grøn branche hjælpe alle 
haver til at plante, så frodigheden 
øges, diversiteten kommer højere 
op, og haven bliver en iltprodu-
cerende lunge. Haven skal danne 
ramme for insekter, bier og dyr. 
Menneskerne skal der også være 
plads til. Det handler ikke om at 
passe haven, men også om at 
sørge for at nyde den. 

Vi skal minde om, at havens 
natur giver både børn og voksne 
mulighed for at ånde – også rent 
åndeligt. 

Konkurrencerne afskaffes
Man skal ikke købe ”Havens Dags 
pakken” i 2020. Til gengæld kan 
man til Havens Dag udlodde en 
plante til hver kunde. Kunden skri-
ver sig op, og skal så komme tilba-
ge i november, hvor de barrodede 
planter udleveres. Målet er at vi 
som grøn branche skal tilplante de 
danske haver med mindst 10.000 
nye planter i 2020. 

Vi vil snarest muligt vende tilba-
ge med de nærmere konditioner 
omkring dette tiltag.

Tekst: Marianne Bachmann Andersen



Danske Havecentre 47 

FORSIKRINGER TIL ERHVERV & PRIVAT
KUNDEEJET SIDEN 1908

Tlf. 43 71 17 77       gaf@garfors.dk        www.garfors.dk. .

VI HAR FORSIKRET
DE GRØNNE ERHVERV 

SIDEN 1908
Skal vi også forsikre dit?
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Julestjerneevent  
med bæredygtige takter
Julestjernekampagnen er en årlig 
tilbagevendende begivenhed, hvor 
der bl.a. inviteres til julestjerne-
event hos en kendt blomsterde-
signer eller -stylist. Nye trends og 
tendenser vises i fine rammer, og 
journalisterne får indblik i baggrun-
den for julestjernernes betydning 
for den grønne branche.

Stadig i Top 10
Julestjerner står stadig blandt de 
10 mest sælgende potteplanter, 
og der står stærke forædlere bag 
den populære juleblomst, som 
også har større og større bevågen-
hed som efterårsstjerne i de mere 
brændte farver. Sorten ’Autumn 
Leaves’ har slået alle salgsrekor-
der, og de rosafarvede Princet-

tia® er der rift om. Eventmager 
Anna Marie Hillegom fortalte lidt 
om baggrunden for den fortsatte 
forædling. ”Forædlerne vil gerne 
forbedre kvaliteten og holdbarhe-
den på julestjernerne. Der bliver 
stadig produceret og solgt 80% 
røde, men jeg er ret sikker på 
at alle, som er mødt op til dette 
presseevent har andre favoritter?”, 
sagde hun. Måske kan Anna Marie 
allerede se trenden i krystalkuglen 
– de traditionelle røde julestjerner 
får kamp til stregen, og derfor for-
ædles nye sorter med fine farver 
(bl.a. gul) og nye bladformer som 
eksempelvis egeløvsblade (kunne 
godt blive min favorit). Tofarvede 
og spættede højblade vinder også 
frem.

Floristens bud
Efterår var det stadig, da blom-
sterdesigner Annette von Einem 
åbnede dørene i hendes pop up 
butik i Vanløse i november. Den 
forholdsvis lille butik blev hurtigt 
fyldt op med journalister, bloggere 
og instagram influenter, der var 
spændte på at se, hvilke kreationer 
vi skulle se.

Bæredygtighed
Kunderne efterspørger blomster, 
der er lokalt dyrkede. De kærer 
om miljøet og vil gerne undvære 
planter og produkter der har rejst 
den halve klode rundt. Annette 
von Einem arbejder med bio celo-
fan, bio oasis, EN testede stearinlys 
og danske kogler og gran. Hun vil 

gøre hvad hun kan for at støtte op 
om bæredygtighed og ordentlige 
produkter. ”Da jeg skulle løse jule-
stjerneopgaven, så var jeg lidt ud-
fordret, for indrømmet, så er den 
røde og lyserøde farve en sjælden 
gæst i mine dekorationer”, indrøm-
mede Annette. Alligevel havde hun 
fået hul på opgaven, og da det al-
ligevel var blevet rosa og rødt, så 
understregede hun det med et 
orgie af heliumballoner i butikslo-
kalets loft.

Julestjerneeventet 
er arrangeret i et 

samarbejde mellem 
Stars for Europe, 
Floradanica og 
Hillebro.com

Julestjerner vasket rene for jord og sat i slanke cylindriske vaser

Mosbold lavet med tre julestjerner 
og monteret i en holder, så den ikke 
vælter – kan også hænges op

Overflødighedshorn af blandede 
farver julestjerner anrettet på to 
CC-containere og udnyttet som 
dessertbuffet

Efterårets version af juledekoration. Planterne kan skiftes ud til 
de mere julede, hvis man ønsker

Tekst og foto: Marianne Bachmann Andersen
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Vi gør det nemmere for dig

For healthy and
happy plants!

Fausol A/S  ·  Roskildevej 16  ·  DK4030 Tune  ·  info@fausol.dk  ·  +45 7027 2950  ·  få mere info og hurtig salgskontakt  >

Danmarks største sortiment

Hurtigt
digitaliseret work�ow 
fra bestilling til levering 

Nemt
varerne leveres i displays på paller  
- lige til at rulle ind til salg

Bredt udvalg
over 650 HORNUM® varer 
- der passer dine kunder

God indtjening
gode avancer og færdige konsument-
di�erentierede løsninger

Nyheder
hver sæson har nyheder 
der inspirerer både salg og køb

Kort sagt

Vi leverer varen !
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43 x 41 mm kr. 550,-
43 x 86 mm kr. 750,-
91 x 41 mm kr. 750,-

Gør dig synlig
- indryk annonce

43 x 41 mm kr. 550,-
43 x 86 mm kr. 750,-
91 x 41 mm kr. 750,-

Gør dig synlig
- indryk annonce

Leverandørannonce

43 x 86 mm - farve

kr. 750,-

kontorartikler

•  Tilbud på originale 
Oki forbrugsvarer

•  Fordelagtig service 
ordning

•  Besparelses 
beregning

•  Reparation & 
Vedligeholdelse

• Ombytningspris

Køb original 
oKi Printere 
og tilbehør

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV 
Tlf. 7020 6095   •   E-mail: post@guldfeldt.comE-mail: post@guldfeldt.comTlf. 7020 6095

Landsdækkende 
service

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

Kontakt os for:

Alle printere leveres med speciel software 
til print på alle specielle godkendte 
etikettyper til den grønne 
branche. Print sløjfe, 
stik, hænge etiketter 
m.m. og sikre 
mindst UV føl-
somhed og kør 
problemfrit 
uden stop. 

diverse

+45 7027 2950 · info@fausol.dk · www.fausol.dk

kemikalier · gødning

- helt naturligt

Organisk og 
miljørigtig 
havepleje

• Biologisk og 
organisk gødning

• Mykorrhiza plantestarter
• Jord- og barkprodukter
• Biologisk havedamspleje

www.osmo.dk
E. Marker A/S - Tlf. 74 67 08 08

planteleverandør

Roser og hækplanter

For al dine planter! Laag Boskoop 19 
2771 GV Boskoop 
Holland 

Tom Huising  
Mob: +31 643288241 
tom@rg-export.nl 

Wilko Renirie 
Mob: +31 651803217 
wilko@rg-export.nl 

Leverandørannonce

43 x 41 mm - farve

kr. 550,-
Leverandørannonce

43 x 41 mm - farve

kr. 550,-

43 x 41 mm  kr. 550,- 

43 x 86 mm  kr. 750,- 

91 x 41 mm  kr. 750,-

Gør 
dig 

synl ig

indryk 
annonce

Roskilde Tekniske Skole
Vilvorde
Køgevej 131
4000 Roskilde

www.rts.dk

UDDANNELSE TIL  
EN GRØN FREMTID

Få en lærling

Ring 46 300 400

uddannelser

BASTA PLANTER
Ravnebjergvej 6

3450 Allerød
T: +45 4817 7237

M: +45 2028 8187
basta@e-box.dk

www.basta-planter.dk

Et spændende sortiment af

Rhododendron
og surbundsplanter

Flere og flere 
kommer med på 
vores nyhedsbrev, 
så hvis du vil vide, 
hvad vi skriver til 
dine kunder, så 
husk også selv at 
skrive dig op.

HAVEGLÆDER.DKHAVEGLÆDER.DK
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Detail6 – det sikre valg!

 Let og overskuelig kassefunktion

 Smart vareindlæsning fra leverandører

 Integration til betalingsløsninger

 App til bl.a. lageroptælling (iPhone)

 Integreret webshop

 Integreret regnskabssystem

Det er ikke uden grund, at Detail6 er det mest anvendte 
it-system til havecentre.

Få en gratis demo

Kontakt EG Brandsoft 
på 7013 2211.

EG  www.eg.dk

BETALING
– kontaktløs

AKTIVITETSKALENDER

Danske Havecentre
Fagmessen for havecentre 8. - 9. januar 

Temadage i Svendborg 15. - 16. januar 

Rosens uge 22. - 28. juni

Æblets uge 5. - 11. oktober

UDSTILLINGER/ØVRIGE AKTIVITETER
IPM i Essen 28. - 31. januar 

Formland Spring  30. januar - 2. februar

GROEN-Direkt Spring Fair 4. - 5. februar

Handelspladsen forår 11. - 12. marts

GROEN-Direkt Spring Days 30. - 31 marts

GROEN-Direkt High Season Days 20. - 21. april

GROEN-Direkt Mid-Season Days 11. - 12. maj

RHS Chelsea Flower Show 19. - 23. maj

Handelspladsen Sommer 3. juni

GROEN-Direkt Summer Days 8. - 9. juni

RHS Hampton Court Palace Show 6. - 12. juli

Handelspladsen 12. - 13. august

Plantefagmessen 12. - 13. august

Plantarium 26. - 28. august

GROEN-Direkt Autumn Fair 26. - 27. august

SpogaGafa 6. - 8. september

Glee Birmingham 15. - 17. september

Handelspladsen vinter 21. oktober

GROEN-Direkt Christmas Fair 10. november
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Hydrangea paniculata 
’Pinky Winky’

SALIX GRACILISTYLA 
’MOUNT ASO’

En vifte at små fine lyserøde 
gæslinger i det tidlige forår. 

Fås som buske og på små stammer.


