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MEDLEM AF

Inspiration og gode råd fra

Følg os på Facebook og InstagramAndet end kønne planter



DEJLIGE

DAHLIA’ER
MED SMUKKE VENNER
Med dahlia i haven er du garanteret et fantastisk blomsterflor, der varer hele sommeren 
og langt ud på efteråret. Dahlia er skønne i sig selv, men de er også super naboplanter 
til smukke stauder og sommerblomster.

Vores medlemmer får altid de bedste tilbud først!
tilmeld dig vores kundeklub og få personlige fordele



DAHLIA’ER
MED SMUKKE VENNER

Tone i tone
Dahlia og stauder i den rosa og 
pink del af farveskalaen klæder 
hinanden smukt. Prøv at kom-
binere de forskellige planter, så 
blomsterfarverne spiller sammen 
tone i tone i dejlig harmoni.

Pasteller og pangfarver
Pastelfarvede dahlia og sommer-
blomster i pangfarver under- 
streger hinanden og giver bedet
en helt særlig udstråling. 
Kombiner farverne, så de spiller 
op til hinanden. Det bliver et 
mesterværk.

Kønne kontraster
Dahlia, stauder og sommer-
blomster kan sagtens dyrkes i 
det samme bed. Resultatet bliver 
ekstra flot, hvis du leger med 
farverne, kæler for kontrasterne 
og arbejder med former og 
strukturer.



Dahlia'er i fin form
Der er hundredevis af dahlia sorter at vælge imellem i et dejligt væld af farver. Samtidig er der 
en stribe vidt forskellige blomsterformer, der går igen. Er du til pompon formede blomster, til 
rosetformede, helt enkle eller måske sorter med blomster som kaktusblomster? Det er svært 
at vælge, for de er alle sammen dejlige på hver deres måde.

Dahlia Orfeo
En kaktusblomstret Dahlia med kæmpestore, 
lysende purpurrøde blomster, der er perfekte til 
overdådige buketter. Den kraftige plante bliver 
120 cm høj.

Dahlia Glory of Heemstede
En lækker Dahlia med rosetformede blomster. 
De store, lysegule blomster lyser op i haven 
både om dagen, og når mørket falder på. 
Bliver ca. 1 meter i højden.

Dahlia Nescio
En super flot, ildrød Dahlia med perfekt pompon 
formede blomster, der egner sig både til krukker 
og bede. Den bliver ca. 80 cm og har stærke 
stængler.

Dahlia White Star
Hører til gruppen af kaktusblomstrede Dahlia 
med sine meget store, fyldte, hvide blomster 
med cremefarvet midte. Planten bliver godt en 
meter i højden.
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Dahlia 
Stolze von Berlin

Spar 20,-

SUPERTILBUD!

Dahlia Stolze von Berlin
Her er en Dahlia, der klarer 
at have mange bolde i luften. 
Den blomstrer i månedsvis med 
et væld af små, lysende pink, 
pomponformede blomster, der 
danser i luften omkring den ca.
1 meter høje plante. Super god 
til buketter.

Vores medlemmer får altid de bedste tilbud først!
tilmeld dig vores kundeklub og få personlige fordele



KLIP BARE LØS
Med Dahlia i haven er du 
velforsynet med blomster 

til buketter hele sommeren. 
Du kan roligt klippe løs, for 
jo mere du klipper, jo flere 

blomster dannes der. 

Tips

Vores medlemmer får altid de bedste tilbud først!
tilmeld dig vores kundeklub og få personlige fordele



Succes med Dahlia'er
1. Læg knoldene i jorden i foråret, når du er helt sikker på, 
 at der ikke kommer mere frost. De kan også forspires i 
 krukker et frostfrit sted fra marts-april i god, veldrænet 
 pottemuld. Ad den vej får du både tidligere og længere 
 blomstring.

2. Dahlia blomstrer bedst, hvis de placeres i fuld sol, 
 men de trives også i vandrende skygge.

3. Dahlia har brug for meget vand. Derfor bør de ikke 
 plantes i nærheden af store buske eller træer, der suger 
 alt vand til sig. Hvis ikke det regner, bør du vande dine 
 Dahlia’er godt og grundigt en gang om ugen frem for at 
 sjatvande hver dag.

4. Hvis du drømmer om store, kraftige planter, er det 
 nødvendigt at tilføre gødning og også gerne kompost.

5. Knib toppen af planterne, så bliver de tætte og buskede 
 i stedet for lange og ranglede.

6. Knib visne blomster af, det fremmer blomstringen.

7. De højeste sorter har behov for støtte for ikke at vælte.

Dahlia knolde kan genbruges
Når den første frost har fået dine Dahlia planter til at ligne kogt 
spinat, er tiden inde til at grave knoldene op, hvis du vil gemme 
dem til næste år. Læg dem et tørt og frostfrit sted, til de er helt 
tørre. Opbevar dem i en kasse med sand eller sphagnum et sted 
med en temperatur på 5-6 grader. Kig til knoldene af og til og 
kassér knolde, der er angrebet af mug. Glem ikke at mærke 
knoldene med navn, farve og højde.

Børnenes favorit
Børn er vilde med Dahlia. Ikke mindst 
de helt storblomstrede sorter, der har 
blomster så store som et barnehoved, 
fascinerer og begejstrer. Og så synes de 
små, at det er dejligt med en plante, de 
kan få lov at plukke flotte buketter af. 
Det er en god ide at give børnene 
oplevelsen af, hvordan en tør knold kan 
udvikle sig til en kæmpe plante med de 
flotteste blomster, enten ved at lade dem 
hjælpe til, når du planter dine knolde, 
eller ved at give dem en knold til deres 
egen lille have.

En tør knold kan give smukke blomster 
år efter år.



tilmeld dig vores 
kundeklub og få 
personlige fordele
Er du medlem i vores kundeklub, så er du den første som 
modtager et nyhedsbrev med vores inspirerende kataloger 
med masser af tips og ideer til brug i hus og have. Vi lægger 
en stor ære i at holde vores kundeklubs medlemmer orien-
teret om særlige fordelagtige tilbud, events, plantenyheder, 
nyttig gartner viden, tips og tricks, således vi kan hjælper 
dig, som kundeklubs medlem med at få succes med din 
have.

VORES MEDLEMMER 
FÅR ALTID DE BEDSTE 
TILBUD FØRST!



Vi er en del af en større gruppe af faglige 
planteskoler, som er medlem af Home & Garden

Soltoften 5, 7900 Nykøbing Mors

Vejlevej 13, Lind, 7400 Herning

Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Idrætsallé 3, 6740 Bramming

Rønnevej 3A, 5620 Glamsbjerg

F.L. Smidths Vej 21, 8600 Silkeborg

Møllebakken 52, 8361 Hasselager

Nyborgvej 39, 5550 Langeskov

Langemosevej 1, 4100 Ringsted

Fulbyvej 62, St. Ebberup, 
4180 Sorø

Baltorpvej 214, 2750 Ballerup

Gl. Hastrupvej 1, 4600 Køge

Sjælsmarkvej 11, 2970 Hørsholm

Sagavej 1 3700 Rønne

Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd

Jægersborg Allé 172, 2820 Gentofte

Audebo
Havecenter

Storegade 280, 6705 Esbjerg Ø

Smedevej 6, 6740 Bramming

Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde

Skærbækvej 3, 7000 Fredericia

Esbjergvej 44, 6000 Kolding

Gartnervej 1, 4684 Holme Olstrup

Charlottevej 24, 4270 Høng

Peter Bangsvej 267, 2500 Valby

Navervej 11, 4000 Roskilde

Bistrupvej 194, 3460 Birkerød 

Nørregårdsvej 12, Saunte, 3100 Hornbæk

Skrædderbakken 4, 3650 Ølstykke

Vestre Landevej 127, 4951 Nørreballe

Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle 
stor faglig viden, vi har den bedste kvalitet af planter, vi har et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til 
hus og have, vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om 
havetrends i ind- og udland.



Tilbuddene gælder i 14 dage eller så længe lager haves. 
Forbehold tages for udsolgte varer, leveringsvanskeligheder, prisændringer som følge af ændrede pris og afgiftslove.

Se mere på www.thymes.dk

GL Hastrupvej 1 • 4600 Køge • Tlf. 56 65 00 22

Åbningstider Hverdage 9.00-17.00 • Lørdage 9.00-16.00 • Søn- og helligdage 9.00-16.00

Hos Thyme finder du et stort og bredt udvalg af haveplanter,  frostsikker krukker, 
stueplanter, sommerblomster, brugskunst, samt mange andre spændende ting til Hus og Have.

Vi står altid klar med hjælp, høj service og faglig råd, så du får størst 
muligt succes med dine køb hos Thyme.

Når du køber planter hos os, 
handler du med fagfolk

Hans-Jørgen Lone Lars Helen Didde

Jens Uffe Rene Lars Claus

Johnny H Kathy Lisselotte Vibeke Johnny R

Nina Carsten


