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Välkommen till oss
Vi vill att du lyckas!
BoGrönt finns från Vellinge i söder till Skell-
efteå i norr. Bland oss hittar du både stora 
och små trädgårdsbutiker där alla är unika 
på sitt sätt. Tradition blandas med förnyelse 
och trender. En sak har vi gemensamt – vi 
kan trädgård. Hos oss kan du få råd som 
hjälper dig att lyckas i din trädgård.

Härdighet A−D
Förutom zon-angivelser finns det ett härdig- 
hetssystem för perenna växter som bygger på
våra perenna-odlares rekommendationer:
A: Fullständigt härdig i hela landet utan 
  extra åtgärder. 
B: Kan odlas i hela landet men utvecklas 
  bäst i skyddat och väldränerat läge. 
C: Kan odlas i stora delar av landet på 
  skyddad och väldränerad växtplats. 
D: Kan bara odlas i landets mest 
 gynsamma delar. 

Krukor och dekorationer i broschyren är 
enbart inspiration och säljs inte i butik, 
om inget annat anges.

Hanna Schagerlöv och Rebecca Strömblad är trädgårdsinspiratörer och föreläsare med ett speciellt 
intresse för livet i trädgården. Tillsammans har de närmare 20 års erfarenhet av trädgård, odling 
i växthus och att inreda ute, något de gärna delar med sig till dig!

Startskott för odlingstokar!
Nu kliar det i fingrarna på oss odlingstokar. Vi kan knappt vänta en dag till innan vi ska få jord 
under naglarna. Vintern har varit lång och det finns ingen tid att spilla, utan nu går startskottet 
för odlingssäsongen 2021! För att få bästa resultat finns det en rad favoriter som underlättar och 
förbättrar resultatet. 

Miniväxthus
Att ha ett miniväxthus på fönsterbrädan höjer 
oddsen för en lyckad sådd. Så här års är det torr 
luft i våra hus och växterna vill ha fukt och värme. 
Tomat och kronärtskockor är två riktiga favoriter 
som vi alltid försår. Att förså sådant som är ätbart 
ger oss stor glädje. 

Hanna&  Rebeccas
TRÄDGÅRDSTIPS

Odlingsplugg
14 styck.

Har man frön som man är extra rädd om så är det alltid en fördel att så i pluggboxar.

Naturgödslad såjord
40 liter KRAV.

Minidrivhus 57x24 cm med 48 krukor.

Minipluggbrätten i odlingstråg med lock.
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Såjord
Att ha en bra såjord är viktigare än man tror. Den 
gör att frön gror lättare men framförallt att röt-
terna på fröet utvecklas. En vanlig planteringsjord 
är för kraftigt gödslad, vilket kan göra att rötterna 
bränns sönder på de små plantorna. Många gång-
er kan man se att plantan börjar växa, men efter 
2-3 veckor stannar den av och dör. Det är resultatet 
av en för kraftig jord till fina späda rötter. Därför 
tjänar man både tid och pengar på att köpa så-
jord till sina frösådder.

Pluggboxar
Har man frön som man är extra rädd om 
så är det alltid en fördel att så i pluggboxar. 
Kom ihåg växtbelysning! När det är dags att 
plantera om sina sådder så kan man enkelt 
få ut hela rotsystemet utan att skada det. 
På så vis behöver inte plantan kämpa med 
att reparera ett skadat rotsystem utan kan 
fortsätta växa. 

Växtbelysning
Växtbelysning över frösådden är ett måste 
nu när dagarna fortfarande är mörka. Den 
gör så att plantorna blir knubbiga, kraftiga 
och klarar av att ta upp näring för att växa 
sig stora. Det finns olika varianter av belys-
ning, LED-lampor är både billiga i drift och 
otroligt effektiva samt tar mindre plats än 
traditionella lysrörsarmaturer. 

Lyckan är stor när det börjar växa i det man sått.

Hanna&  RebeccasTRÄDGÅRDSTIPS

Vi har ett stort sortiment av fröpåsar – allt från klassiska till nya  
spännande sorter. Vi har även ett stort sortiment av ekologiska fröer.

När ska man starta?
Var noga med att titta på fröpåsens baksida 
när det är dags att starta odlingen. 
Vissa behöver förodlas medan andra går 
att direktså när värmen utomhus kommer. 
Tänk på att så vid olika tidpunkter. På så 
sätt får du en längre växtsäsong och kan 
skörda blommor och ätbart långt in på 
hösten!

styck
129:-

styck
159:-

styck
89:- styck

4990

5
Fröpåsar

4FÖR

Vi bjuder på den 
billigaste

Gäller ätbara sorter.
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Välj mellan:
Citrus ’Citron’, Citrus ’Calamondin’, Citrus ’Kumquat’, Citrus ’Lime’
Citrus ’Clementin’, Citrus ’Mandarin’. Samtliga säljs på ministam.

Med smak av det goda!
Med smak för det goda kan ha många betydelser här i livet. Hos oss hittar du mycket som 
sätter smak på din mat men också sprider en härlig doft och förhöjer känslan av det goda. 

Att skörda från sina egna kryddväxter ger en otroligt lyxig känsla.

Välj mellan: Oregano, citronmeliss, marockansk mynta, persilija, rosmarin, salvia, timjan, silvertimjan, citrontimjan.

399:-
från

Citrusträd

Citrusjord 
För balanserad 
tillväxt. 15 liter. 
7990

Citrusnäring 
250 ml. 3990

Biobact 
En organisk växtnäring som 
är godkänd för ekologisk 
odling. Väl lämpad för 
blommor och grönsaker 
såväl utomhus som 
inomhus. 1,0 liter. 99:-
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Kryddväxter

2FÖR

Vi bjuder på den 
billigaste

Terracotta Vaso Greige 
Från 2990

Zinkkruka Randy 
Snygg zink-kruka med ränder i metallen, blir fin på 
din balkong eller uteplats med  kryddor, jordgubbar 
eller blommor. 36x20,5x16 cm. 99:-



Välkomna våren
Så här tidigt på våren kliar det i trädgårdsfingrarna. Gör en inbjudande entré med underbara växter som klarar någon minusgrad. 

Hornviol - 10-pack
Viola Cornuta En flerårig trädgårdsviol som blommar länge om man tar bort de 
utblommade blommorna. Finns i många namnsorter.

Pensé - 10-pack 
Viola x wittrockiana Tidigt vårblommande växt för balkonglådor, krukor och rabatter. 
Tålig även när frostnätterna inte är helt borta.

Kungsängslilja
Fritillaria meleagris En ståtlig lökväxt som 
gör det lilla extra i rabatten eller krukan.  
Trivs i sol eller halvskugga i väldränerad, 
fuktig jord.
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Gyllenlack 
Erysimum cheiri Fantastisk vårblomma 
som doftar ljuvligt. Trivs bäst på skyddad, 
solig plats. Passar i rabatt och i samplan-
teringar från vår till höst.

När vårkänslorna infinner sig
Det är så härligt när vi äntligen kan börja ge oss ut och skapa lite vår i trädgården. 
Med växter som tål lite kyla kan man skapa en härlig vårkänsla.

Tusensköna - 10-pack
Bellis perennis Underbar vårblommare
som finns i enkelt och dubbelt utförande. 
Trivs i de flesta lägen. Passar bra i kruka.

styck
4990

10-pack

styck
4990
Kungsängslilja

styck
6990
Gyllenlack

styck
4990

10-pack

styck
4990
10-pack



Färg, färg och ännu mera färg
Kom in och möt våren hos oss. Pryd hemmet med växter som sätter 

färg på tillvaron och som får känslan av att våren är nära att växa. 

Våreld på höga stänglar
Kalanchoe Dorothy Om den placeras ljust får den 
klarare färger. Tål att torka, bör aldrig stå blöt. 
Mycket lättskött.

Dubbelblommande våreld
Kalanchoe calandiva Får söta, rosliknande, fyllda, 
blommor. Kraftigt växtsätt med tjocka blad. 
Får starkare färger vid placering direkt i sol. 
Bör inte stå blöt.

Ranunkel i olika färger
Ranunculus asiaticus Vill du ha en riktig färgklick är 
Ranunkel underbar att ha inomhus. När tempraturen 
håller sig över nollan kan de planteras ut i krukor och 
balkonglådor. Gärna tillsammans med murgröna eller 
små, vintergröna buskar som tål låga temperaturer.

Fönsterviva
Primula obconica Vacker krukväxt som finns i många 
färger. Tycker om en ljus växtplats och vill ha mycket 
vatten. Jorden bör hållas fuktig.
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Fin i 
kruka!

Fin i 
kruka!

Fin i 
kruka!

Fin i 
kruka!

Fin i 
kruka!

Hortensia i olika färger 
Hydrangea Skapar vårkänslor inomhus! Det vetenskapliga namnet Hydrangea macrophylla kommer från grekiskans 
hydor som betyder vatten, vatten är något hortensian kräver och den bör aldrig torka ut. Ett tips är att 
sätta den i en hög kruka och lägga en oasis i botten som du håller fuktig. Hortensior föredrar en ljus, sval 
(upp till rumstemperatur) men ändå halvskuggig plats. Hortensian är också mycket vacker att torka.

Dina växter 
vill ha ny jord!
Med tiden blir jorden 
i krukan fattig på 
näring och fylld av 
rötter. Genom att 
byta jord kan du 
göra underverk för 
dina krukväxter. 
När du byter jord 
får växten den näring 
den behöver. 
Nya rötter kan bildas 
och växten kan bättre 
ta tillvara näringen 
som finns. 

Tre till fyra veckor 
efter omplantering 
kan du börja ge dina 
växter extra näring.

styck
69:-

styck
4990

styck
2990

styck
139:-

139:-
Hydrangea

Ord. pris 149:-

Hortensia

Spara

10:-

styck
5990

15 liter

Zinkkruka Vara 
Snygga zink-krukor med 
ränder i metallen, blir 
fina på din balkong eller 
uteplats med blommor, 
ätbart eller mindre träd.
Från 7990



Enkelt, nyttigt och färgglatt!
Sätt olika färger på dina potatis och gör lite roliga chips eller potatisklyftor 
i blandade färger!
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Tidig sort med vit köttfärg 
och ovala knölar. Ger 
oftast en hög skörd. 
Blommar ej.

Labella Medeltidig och 
motståndskraftig sort som 
ger jämnstora vackert ljus-
röda och rundovala knölar 
med ljusgul köttfärg. 
Fastkokande. Blomfärg: 
rödviolett.

Zoe Tidig, spännande sort 
med rött skal och rödaktig 
köttfärg, som behålls efter 
tillagning. Anses rik på 
antioxidanter.
Kul klyftpotatis!

Octa Tidig sort med 
ovala, vackra, ljusgula 
knölar med ljusgul kött-
färg. Passar alla jordtyper. 
Blomfärg: vit.

Alla kan 
odla potatis!
Om du inte har ett köksland eller en pallkrage 
kan du alltid odla potatis i hink. Vill du skörda 
potatis tidigt väljer du en tidig sort som t ex 
Minerva. 

Gör så här
• Välj en svart hink och fyll den med ca 10 cm   
 EKO-jord.
• Stoppa ner sättpotatisen, 1-2 potatisar i varje hink 
 (3 st i en 20 l hink) och fyll på med mer jord.
• Vattna. Ställ hinken varmt.
• När potatisarna kommer upp måste de ställas ljust.  
 Var noga med att den inte utsätts för frost och  
 att jorden inte torkar ut.
• Potatis behöver mycket vatten så undvik alltför  
 varma soliga platser. 
• Det tar det drygt 2 månader för potatisen att  
 bli skördeklar. Vill du ha färsk potatis till mid- 
 sommar behöver du sätta potatisen i början 
 av april.

Tips!
Ett tips är att borra hål i sidan några cm upp från 
botten för att vattnet ska kunna rinna ut om det 
blir för mycket. Genom att hålen sitter på sidan 
hindrar man vattnet från att bara rinna rakt ige-
nom krukan utan att tas upp av jorden.

Läs mer om hur du lyckas 
med att sätta potatis!
På vår hemsida, bogrönt.se kan du läsa mer; 
bogront.se/inspiration-tips/att-lyckas-med/potatis

Gå direkt till sidan!
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Medeltidig sort som är bra att lagra. 
Skalfärgen är gul med något gul köttfärg. 
Kokegenskap är fast till något mjölig. 
Blommar ej. Motståndskraftig. Tål torka bra.

Connect 

Gaiane (uttal; Ga´jan) 
Vid tillagning behåller 
Gaiane sin karaktäristiska 
blå köttfärg. Närbesläktad 
med Blå Kongo. Rundovala 
knölar. De blåaktiga och 
rödaktiga potatissorterna 
anses innehålla mycket 
antioxidanter.

Fiberduk Extra kraftig. 
2x5 m 30g/m. 79:-

Fiberduk för pallkrage 
Resår. 1,4x1,8 m. 59:-

Marktäckväv
2x5 m. 159:-

Odlingskrage 
Värmebehandlad för längre 
hållbarhet. Tillverkad av 
svenskt granvirke. Finns i 
natur och svart. Från 149:-

6990
Ord. pris 8990

3 kg



Välkommen till din närmaste BoGrönt butik!

Grönsaksjord  
40 liter.

För bästa resultat!
100% 
naturlig

Grönsaksjord, en naturgödslad jord för odling av goda 
primörer, kryddor och alla andra grönsaker. 
Den innehåller bara naturliga råvaror och är godkänd för 
ekologisk odling. Jorden kan användas i odlingsbänkar, 
pallkragar, växthus, krukor och i trädgårdslandet.

styck
99:-

Lätt att hitta:

Njurundavägen 18 • 862 40 Njurunda • 060 - 310 10 • info@simonstradgard.se • www.simonstradgard.se
Priserna gäller tom 4/4 2021 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel. Lokala avvikelser i priser och sortiment kan förekomma.

• Träd, buskar och perenner
• Stor sortering av fruktträd och bärbuskar
• Krukväxter och snittblommor
• Blommor från egen odling
• Fikaförsäljning
• Utökat sortiment av inredning och presenter

Välkommen till vår
mysiga trädgårdsbutik!

ÖPPET:
Vardagar: 9.30-18.00 • Lör-/Söndagar: 9.30-15.00

HOS OSS HITTAR DU:

Vi står för kvalitet, service och kunskap.
Vi har öppet året om.


