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Specialister i planter
og anlæg

Der ligger 22 års erfaring
med salg af planter som
baggrund for vores service.

Vores viden ligger desuden i
mange års arbejde med
planter i anlægsopgaver,
erfarring med have- og
landskabsdesign, anlæg af
haver / parker og
projekterende ledelse i anlæg.
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Hos proplant.dk vægter vi faglighed, kvalitet og service højere end alt
andet.
Vi koncentrerer os om det der er vigtigt for dig og dit projekt:

• Finde den rigtige kvalitet
• Finde den bedste pris
• Lever den til tiden

Med vores faglighed og erfaring, tillader vi os at være dine kritiske
øjne hos producenterne. Kun de bedste planter skal frem til dine
projekter - alt andet er spild af tid og penge!

PROPLANT.DK APS

Velkommen
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Stauder for
biodiversitet

Dødeligheden mellem bier og sommerfugle er steget
alarmerende på verdensplan i de senere år. De�e
skyldes �l dels mangel på nektar og pollen. Bier og
sommerfugle er afgørende for fødevareproduk�on og
biodiversitet. Mere end 80% af de planter, vi spiser i
verden, er a�ængige af bestøvning af bier.

En række stauder bidrager i høj grad �l
biodiversiteten.
Stauderne har forskellige blomstringsperioder fra det
�dlige forår �l det sene e�erår og tjener som føde for
bier, humlebier, sommerfugle og andre insekter. Fugle
elsker det også, og stauder giver farve og fleur i et
levende miljø.

Tip �l Bi og sommerfugle �ltrækkende stauder
• Bi og sommerfugle �ltrækkende planter elsker en

solrig vokseplads.
• E�er blomstringen vil en nedskæring �l omkring 20

cm o�e giver en anden blomstring i den senere
sommer.

• Send os gerne billeder af dit bed, og vi hjælper dig
med sammensætningen af de rig�ge planter.
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Plante Po�e Pris/stk

Alle priser er Pris pr. Stk v/hel kolli, ekskl. moms og fragt. Gældende e�eråret 2020

Allium senescens P9 Kr. 15,00
Coreopsis grand. 'Badengold' P9 Kr. 7,80
Echinacea p. 'Magnus' P9 Kr. 7,80
Echinops ritro P9 Kr. 7,80
Epimedium grand. 'Lilafee' P9 Kr. 18,80
Eupatorium mac. 'Atropurpureum' P9 Kr. 12,00
Leucanthemum vulg. 'Maikonigin' P9 Kr. 7,80
Liatris spic. 'Floristan Viole�' P9 Kr. 8,80
Nepeta ’Walkers Low’ P9 Kr. 8,80
Phlomis russeliana P9 Kr. 10,00
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Jorddækkende
stauder

Ønsker du en lav beplantning og lav vedligeholdelse?
så skal du plante jorddækkende stauder.
Planterne i kategorien ”Jorddækkende stauder” er
o�e ikke højere end 30 cen�meter og kravler støt
over jorden for at dække den, så ukrudtet stort set
ikke har nogen chance. Ikke alle bunddækkende
stauder dækker af for ukrudt, derfor kalder vi vores
selek�on for ”Jorddækkende stauder”, fordi de gør
det fak�sk.
Der er Jorddækkende stauder, specielt egnet �l såvel
tørre som fug�ge, solrige som skyggefulde
voksepladser. Udvalget af Jorddækkende planter er
meget stort, vi sammensæ�er gerne et udvalg �l dig.

Tip �l jorddækkende stauder
• Disse er ideelle planter �l placering langs græsplænen

og langs s�er. De danner en blid overgang og en stram
skillelinje fra den flade græs/belægning �l de øvrige
bede. Sæt dem 20-25 cm fra hinanden.

• Jorddække er den laveste base i haven. Lav en
varia�on ved lejlighedsvis at placerer en pukkel med
højere planter.

• Send os gerne billeder af dit bed, og vi hjælper dig
med sammensætningen af de rig�ge planter.



Proplant.dk

Side 7

Plante Po�e Pris/stk

Alle priser er Pris pr. Stk v/hel kolli, ekskl. moms og fragt. Gældende e�eråret 2020

Plante Po�e Pris/stk
Alchemilla mollis P9 Kr. 6,80
Brunnera macrophylla C1,5 Kr. 19,80
Campanula posch. 'Blauranke' P9 Kr. 8,80
Dianthus delt. ’Albiflorus’ P9 Kr. 7,80
Epimedium y. ’Niveum’ P9 Kr. 18,80
Gallium odoratum P9 Kr. 8,80
Geum chiloense 'Mrs Bradshaw' P9 Kr. 8,80
Geranium cant. ’Biokovo’ P9 Kr. 8,80
Lamium mac. 'White Nancy' P9 Kr. 11,40
Phlox subulata C1,0 Kr. 11,80
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Skyggetålende
stauder

Der vil al�d være skyggefulde steder i en park, og o�e
ser vi at disse steder �lplantes med nåletræer eller
ikke blomstrende prydbuske. Der behøver ikke være
sådan, der er mange smukke stauder, der vokser i det
vanskelige, skyggefulde sted i din park. Vi har i denne
gruppe sammensat et bredt udvalg.

Tip skyggetålende stauder
• O�e er jorden på skyggefulde voksesteder ikke i

op�mal stand. Tilførsel af god jordforbedring, er
af ekstra betydning her.

• Skyggefulde voksesteder er o�e, hvis skyggen
skyldes store træer, tørre voksesteder. Vær
opmærksom på det, når der vælges planter.

• Send os gerne billeder af dit bed, og vi hjælper dig
med sammensætningen af de rig�ge planter
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Plante Po�e Pris/stk
Aconitum carm. 'Arendsii' P9 Kr. 9,80
Anemone hyb. 'Honorine Jobert' P9 Kr. 9,80
Aster divaricatus P9 Kr. 9,80
As�lbe chinensis 'Pumila' P9 Kr. 9,80
Dryopteris affinis P9 Kr. 13,80
Dryopteris erythrosora P9 Kr. 12,80
Euphorbia x mar�ni C1,0 Kr. 19,80
Helleborus niger P9 Kr. 13,80
Heuchera micr. ’Palace Purple’ P9 Kr. 7,80
Stachys monieri 'Hummelo' P9 Kr. 14,80

Alle priser er Pris pr. Stk v/hel kolli, ekskl. moms og fragt. Gældende e�eråret 2020
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Andre gode
planter

Vi vælger vore leverandører
med omhu.
Imellem hver sæson og flere gange i
sæsonerne, besøger vi vore leverandører.
Vi besøger leverandørerne for at se
hvordan den generelle kvalitet på deres
planter er, og for at kontrollerer enkelte
partier. Vi begynder ikke at handle med
en ny producent, før denne er besøgt
mindst en gang.

¨Rettidig omhu¨ - Mærsk
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Plante Po�e Pris/stk
Taxus media 'Hillii' P9 Kr. 12,80
Pinus mugo var. Mughus C2/KL Kr. 32,00
Caryopteris cla. 'Heavenly Blue' C2,0 Kr. 26,00
Cornus sericea 'Kelseyi' C1,5 Kr. 14,80
Euonymus for. 'Emerald Gaiety' C1,0 Kr. 14,80
Ilex crenata ’Caroline Upright’ P9 Kr. 12,80
Ilex crenata ’Dark Green’ P9 Kr. 12,80
Lonicera ni�da 'Maigrün' C1,5 Kr. 12,80
Poten�lla fru. ’Abbotswood’ C1,5 Kr. 14,80
Spiraea jap. ’Golden Princess’ C1,5 Kr. 14,80

Alle priser er Pris pr. Stk v/hel kolli, ekskl. moms og fragt. Gældende e�eråret 2020
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PLANTER ER VORES FOKUS
Vi elsker planter og vi elsker at se
plantninger lykkedes til alles tilfredshed.
Derfor arbejder vi for at skaffe dig de
allerbedste planter til dig.

Ring eller send os en mail med en
planteforespørgsel, og vi laver dig, meget
gerne et godt tilbud på planter til netop dit
projekt. Vi kan levere alt hvad du skal
bruge af planter, i bedste kvalitet, til fair
priser.

Vi sælger (over hele landet):
- Prydbuske og slyngplanter
- Nåletræer
- Roser
- Hækplanter
- Stauder, bregner, græsser
- Bunddække
- Allétræer
- Løgog frø
- Sphagnum

Proplant.dk ApS
Tlf. 93942121 - info@proplant.dk

6710 Esbjerg - Cvr.: 41211385


