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Prunus
Laurocerasus (laurierstruik) 
(60-80 hoog) p.st. € 6,95

10 voor  € 57,50

Vinca minor/
Pachysandra
(Groenblijvende bodembedekker

vaste plant) 
4 voor  € 5,00

Graafdijk Oost 20
2973 XB  Molenaarsgraaf
Tel: 0184 641 692
E-mail: info@kwekerijjanariebot.nl
www.kwekerijjanariebot.nl

Leilindens 
(Stevige maat 12/14 dik, 5 lagen 

takken, gebonden aan een rek.) 
p.st. € 129,50

2 voor  € 225,-
Hedera-helix
(groen)

80-100 hoog € 4,50

3 voor  € 10,00

LET OP! Woensdag gesloten!

Fruit, houdt

de dokter eruit! 



Dat u het weet...
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Wortelgoed verkrijgbaar tussen oktober en maart
We moeten duidelijk onderscheid maken tussen 
“wortelgoed” en “pot gekweekt”! Wortelgoed is 
te planten vanaf nov. tot met eind maart. Dus 
vroeg zetten en voordeliger in de prijs! Pot ge-
kweekt kan een jaar rond gezet worden, dat bete-
kent uiteraard een andere prijs! Want het is in de 
pot gekweekt. Maar in onze huidige tijd wil de 
consument op zijn tijd in zijn tuin werken! Ook 
midden in de zomer. Bovendien leveren we tegen-
woordig bijna alles in pot. Zelfs de grootste bomen 
/ heesters / vaste planten hagen /buxus / enz. enz.
Uit onze kas leveren vanaf eind april vers-Perkgoed 
/ Geraniums / enz. 

OOK VOOR VERENGINGEN.Belangrijk is ook altijd 
de juiste bemesting bij het juiste beplanting! 
Ook voor de groente tuin bent U bij ons op een 
zeer traditie- getrouw adres, zoals: Zaden / Poot-
aardappels / Groenteplanten / bestrijdings midde-
len / enz. 

WELKOM! 

Heesters
Groenblijvend/
bodembedekkers (stevige pot maat) 
p.st. € 7,95

2 voor  € 13,95
Beukhaag
(wortelgoed bladhoudend) 
60-80 hoog p.st € 1,30

50 voor  € 57,50
80-100 hoog p.st. € 1,80

50 voor  € 79,95
100-125 hoog p.st. € 2,50

25 voor  € 55,00
125-150 hoog p.st. € 3,45

25 voor  € 81,50
150-175 hoog p.st. € 6,50

10 voor  € 59,95
Vanaf half april volop Beukhaag in pot: ANDERE Verkoopprijs!


