
00 presentation  
01 växthuset dröm och verklighet 
02 prydnadsväxter och fika vinranka bäst utanför 
03 odla och njuta tillsamman  
04 nyttigheter, flera tidiga omgångar sallt, rädisor 
05 bäst av all FÖRODLA 
06 grönsaksplantor lättskötta grönsaksland majs lök 
07 sommarblommor för rabatt  
08 sommarblommor för kruka Begonia Non-Stop 
09 Fördel, sorter man inte kan köpa blåkrage ipomoea cobea  
10 värt att tänka på växthusodling, luftning sänka temp med dusch 
11 skuggning mot värme 
12 dag-natt temperatur inte för stor skillnad 
13 vatten och näring, kanna slang näringsbehållare 
14 odla i bädd 
15 odla i kruka 
16 odla i självvattnande tråg 
17 förodling börjar med sådd inomhus Belysning 
18 såjord, underbevattning 
19 plantera om 
20 pluggbrätt iställlet 
21 sådd direkt i kruka, gurka squash osv. 
22 flytta ut, skugga , undervärme 
23 nattvärme för att jämna ut 
24 vissa växter behöver toppas som flitiga Lisa, fuchsia. Luktärt, ageratum 
25 Nypa bort blomknoppar Alumia Vanilla Cream 
26 utplantering i rabatt, rätt avstånd  
27 skydda med fiberduk, bänk, rabatt grönsaksland 
28 plantera i kruka, får växa ihop STORA KRUKOR BRA JORD Petunia 
Calibrachoa Silverljus 
29 komplettera med köpeplantor Cineraria Senetti 

30 Lätt att förodla sommarflox Cherry Caramel’ 

31 sommarflox Sugar Stars 
32 Zinnia Zinderella Lilac passar sol och värme  
33 Zinnia Zinderella Lilac 
34 Zinnia Zinderella Peach shades 
35 Marylandzinnia Zahara Starburst vädertålig 
36 Zinnia mängder med sorter och färger 
37 Välja sorter nyheter bra men inte alltid bäst Convolvulus Red Ensign ej äkta 
39 Krasse ny färg Purple emperor 
40 Sömntutata Poppy XL sol 
41 Ipomoea White Blush 
42 luktärtor alltid poppis många nya färger och sorter, gulorange på gång ny färg 
43 Silvernjurvinda nyare men otroligt poppis, sol-skugga mattbildande 
44 Canna cannova från frö, på en säsong tidig sådd 
45 Lobelia regatta blue Splash, yrkeodlarsort, Lilac splash  
46 portlak ny trend  4-5 serier frö, torka och sol, mattbildande grunda rötter vida 
fat eller kantväxt 



47 Riktig fin afrikansk  margerit  Akila vit helvit, blommar länge 
48 skärmlavendel Banedra purple prisbelönt  
49 mattbildande petunia, så fina Tidal Waveserien 
50 jämför växtsätt 
50 mindre sorter, gärna tvåfärgat trendigt 
51 sommardahlia också poppis Dandy mix 
52 behöver nog toppas, fnns med röda blad också 
53 Cosmos i sorter för höjd i kruka och rabatt, sällan sorter att välja på i handeln  

54 Nya Cosmos bipinnatus ‘Cosimo Red-White, 

55 Cosmos mer nyheter lägre gul, tvåfärgat 
56 Snöflinga bäst i skugga finns också som frö men bara enkla sorter 
57 så perenner bättre i maj-juni blom andra aret enklare och stadigare plantor 
som riddarsporre 
58 Ätbart mycket finns som plantor, efterfrågat  
59 massor med chilisorter och plantor , inga nyheter direkt 
060 Köpa sorter för växthus,  
särskilt gurka dyrt frö, plantorna inte samma bra sorter svårt att få kunden 
förstå skillnad på pris kanske 20 kr beroende på sort  
61 tomat artisan Bumble bee  
62 indigo rose 
63 indigo berries 
64 melon också, välja sorte vatten honung nät 
65 tips odla kryddor i växthuset under de höga växterna, just basilika trivs i 
värmen 
66 tips välj inte för utrymmeskrävande, de kan klara sig ute som kalebass och 
squash 
67 tips tjäna särskilt på att förodla bönor, ger tidig sköärd jorden måste vara så 
varm 
68 tips kål lätt att förodla, plantorna tåliga för kyla och kan flyttas till 
bänkfönster  
69 kul att prova ute tomatillo grön tomat 
70 fort fullt använd hyllor 
 
visade ej dessa 
71 petunia Velvet Picotee skillnad på sorter arter och färger , gärna tvåfärgat 
72 Petunia pegas special mango smutsig ton skiftar färg 
73 läge Pelargon absolut bäst, nya Dark Caliente extra värmetålig 
74 ängsblandning poppis enklast av allt. 


