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Måneskinsbedet vågner allerede i februar med krokus efterfulgt
af grupper af tulipaner og prydløg.
Herefter blomstrer det med engelske roser og stauder
i hvide, gyldne og grønne nuancer hele sommeren og
sensommeren igennem.

FORBEREDELSE
• Afsæt bedet, vend det øverste jordlag med en spade og fjern alt ukrudt.
ROSER OG STAUDER
• Stauder og roser i potter gennemvandes grundigt og udplantes som anvist på tegningen.
•
•
•
•

Grav et hul, der er tre gange større end rodklumpen. Læg jorden i en bunke og bland med 1/3 plantestarter.
Fjern potten og løsn rødderne let. Roser skal plantes dybt med podestedet 7 cm under jordoverfladen.
De øvrige planter skal plantes i samme højde som i potten.
Fyld hullet 2/3 op med jord uden at trykke. Fyld derefter med vand og lad vandet presse jorden sammen.
Fyld til sidst resten af jorden i og gennemvand grundigt.

FORÅRSLØG
• Sæt tre grupper á 25 krokus under roserne.
• Sæt tre grupper á 20 tulipaner samt de 20 prydløg under stauderne.
• Løgene lægges i jorden i en dybde af tre gange deres egen højde. Sæt spidsen opad.
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TULIPAN
’BEAUTY OF APELDOORN

24

PRYDLØG
’MOUNT EVEREST’

20

HVIS DU VIL KØBE PLANTERNE
Da ikke alle løg og planter kan købes hele året, er bedet opdelt i to pakker (B-1 og B-2), som kan købes separat. Hvis du anlægger bedet i foråret, kan du begynde med pakke B-2, som indeholder roser og stauder,
og derefter supplere med pakke B-1, når løgplanterne kommer til salg i efteråret. Du kan også anlægge hele
bedet i efteråret, hvor begge pakker vil være til salg.
KØB I VORES WEBSHOP

w w w.webshop.gardenshop.dk
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KROKUS, TULIPANER OG PRYDLØG
Salgstidspunkt: September - december
Blomstring: Februar - maj
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ROSER OG STAUDER
Salgstidspunkt: Marts - november
Blomstring: Maj - oktober

B-1

B-2

4+4

OM GARDENSHOP
GardenShop er et Danmarks største og mest velassorterede havecentre, som udover planter og
havetilbehør også fører et bredt udvalg af boliginteriør, brugskunst og delikatesser. Med andre ord er
vores mission at tilbyde alt hvad hjertet begærer til ’have, bolig og mave’. Vi har butik i Høsterkøb i
Nordsjælland samt en stor webshop.
Vores veluddannede personale står altid klar til at hjælpe dig med gode råd og vejledning inden for
plantning, såning samt pasning og pleje af planter. Vi har desuden tilknyttet en havearkitekt og en
anlægsgartner, som kan hjælpe med både haveskitser, haveplaner og belægninger.

OM CAND. HORT. ANNE MARIE SKJØDT
Denne bedplan er udarbejdet i samarbejde med havearkitet Anne Marie Skjødt, som er uddannet
landskabsarkitekt med speciale i planlægning af private haver. Efter nogle års ansættelse i Det Danske
Haveselskab, hvor hun arbejdede med at rådgive private om deres haver, indgik hun i et samarbejde
med GardenShop Høsterkøb og har siden 1999 haft sin egen tegnestue på planteskolen. Anne Marie kan
hjælpe med både skitser og haveplaner samt alt inden for anlægsarbejde.

GardenShop Høsterkøb
Hørsholm Kongevej 35
2970 Hørsholm
45 89 06 89
GardenShop@GardenShop.dk
www.GardenShop.dk

Cand. hort. Anne Marie Skjødt
61 65 24 24
havearkitekten@hotmail.com
www.havearkitekten.dk

