
 











Joel Klerk Planteskole er en markplanteskole med produktion af træer i størrelser 
fra SHO 8-10 op til SHO 20-25 og syrener i sorter fra små, 5-8 gr 50 cm op til store 
solitære på 200-250 Cm. Sortimentet strækker sig over ca 20 forskellige syren-
sorter og ca. 60 arter og sorter af træer i mange størrelser.
På udstillingen vil du møde Mette Jepsen og enten Frank Larsen eller Joel Klerk.
Med på udstillingen har vi et bredt udvalg af solitære syrener og syrener i ”butik-
størrelser”, solitære storfrugtede hassel, solitære sirbuske og et udvalg af allétræer. 
Se mere på hjemmesiden www.klerk.dk      
Vel mødt, Joel Klerk

På messen vil Salomonsens Planteskole præsentere et bredt udvalg af sortimentet. 
Primært vil det være stammede planter/træer i størrelsen SHC 60-180 cm, bl.a. 
med flere forskellige Prunus. 
Der vil være forskellige solitærbuske hovedsageligt i  10-15 L potter, men også 
enkelte i større potter. Der kan bl.a. nævnes arter som Cornus og Magnolia.
Til forårets - og det tidlige sommer salg er der flere interessante planter i sortimen-
tet, herunder kan nævnes Sibirske Iris, Silkepæoner, Hosta og Træpæoner alle i 
store potter.
På messen viser vi også nyheder, og der vil nok være et godt messetilbud eller to.

Hviids Planteskole vil præsentere et udsnit af sit meget dybe sortiment indehol-
dende omkring 500 sorter samt vores nyheder til sæsonen 2015. 
Vores grundsortiment er pottet i 4 l. og 6 l. CO, og derudover har vi stamroser i 7,5 l.  
CO samt vores nye produkter ’Hviids Excellent Roses’ i 6,7 l. CO til impulssalg og 
’Hviids Solitary Roses’ som er slyngroser i overstørrelse.
Vi hilser det gode initiativ fra Gunnar Christensens Planteskole velkomment, og 
glæder os til at møde nye og eksisterende kunder til en god snak om den kom-
mende rosensæson.

Prima Plant producerer frugttræer og frugtbuske. 
Hos Prima Plant får du direkte adgang til høj kvalitet af almindelige frugttræer og en 
lang række specialproduktioner, bl.a. familietræer, espalietræer, vildstammetræer, 
søjlefrugttræer, dværgtræer og mange andre frugttræer og frugtbuske.
Mød os på husmessen hvor vi viser et bredt udvalg af vores produktion.

Akkerup Planteskole I/S
5683 Haarby

Akkerup Planteskole viser et udpluk af vores store sortiment i hækplanter, bunddække samt div. buske. 
- Thuja, Taxus, Pinus og Picea i barrodsplanter, 
- samt skov- og læ planter.

Alperosen er din garanti for dansk kvalitet. Vi tilbyder et bredt sortiment i Rhododendron fra 2,0l. til 25,0l. potte. 
Derudover har vi også Løvfældende Azalea og Amerikanske blåbær i sortiment. Se vores sortiment på www.
alperosen.com.
På Husmessen viser vi et udsnit af vores sortiment, hvor der er fordelagtige messetilbud på  sortimentet. 

Gunnar Christensens Planteskole viser et bredt udsnit af vores store sortiment af 
bl.a. Prydbuske, bærbuske, stedsegrønne, stauder, græsser, slyngplanter, jordbær, 
urter m.m.
Du kan også se et udpluk af vores fokusplanter; bl.a. “Oldemors duftpæoner”, 
lækker præsentation af hotte Havtorn og andre spændende bud til sæsonen.
Kom og få de sidste forårsbestillinger på plads. Vi glæder os alle se at se jer.

Baugaarden præsenterer et nyt havecenterkoncept omkring vores populære  
piletræ Den Nordiske Palme©, som rulles ud i Skandinavien i foråret 2015. 
Derudover udstiller vi vores klassiske Harlekin piletræer. 

På vores stand kan du forvente at se et spændende og bredt sortiment af Prima 
Færdig Hæk®. Vi præsenterer Prima Færdig Hæk® i alle højder - både 125cm, 150 
cm, 180cm og 220 cm, så der vil være rig mulighed for både at se og mærke den 
unikke kvalitet, der går igen i hele sortimentet.
Vi har endnu engang udvidet Prima Færdig Hæk-sortimentet med nye hæksorter, 
bl.a. med hjertetræ, hvis navn i sig selv står som et smukt symbol på alt det liv og 
alle de hjertevarme minder, som en Prima Færdig Hæk® danner rammen om, når 
den får nyt hjem hos familier rundt omkring i Skandinavien: Kærlighed, kvalitetstid 
og havehygge. Vi glæder os til at se jer til en snak over hækken.         
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Diverse gartneri artikler



Messen foregår i vores nye ekspeditionshus. Vi serverer kaffe og sandwich.
Åben fra kl. 9.00 til 18.00

Gunnar Christensens Planteskole  Ringstedvej 92  DK-4173 Fjenneslev
Telefon: +45 5780 8070  Telefax: +45 5780 9206  info@gcplant.dk  www.gcplant.dk

Foråret er på vej

Kom til messe 
4.-5. marts
i Fjenneslev


