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NYHETSBREV APRIL 2019

En riktig goding

Det kan man säga om BUSKGRÅMALVAN Lavatera
clementii ´Barnsley´ uppkallad efter trädgårdslegenden
Rosemarie Verey som vi
berättade om vid förra sommarens temadagar ”Trädgårdens mästare och deras verk.”
Den är tyvärr inte fullständigt
härdig på våra breddgrader
men hos oss brukar den klara
sig två-tre år innan vi får sätta
en ny. Den är lätt att sticklingsföröka, gör det så har du
alltid nya plantor i beredskap. Vintertäckning hjälper
förstås också och har man
den i kruka övervintrar den
lätt även i mörka utrymmen
då den är lövfällande. Stora
exemplar i 5-literskrukor
finns i år på Äppelgården.
Hör av dig så bokar vi för dig.

Rådjur och hjortar
gillar våra tulpaner

Vi har hittat en metod som
fungerar hyggligt. Vi har
köpt billiga plastnät som vi
bara slänger över tulpanerna.

Kära trädgårdsvänner!
Ordspråket säger att ”Aprilsnö är fåragö” och det fick vi
erfara i morse då marken var vit. Termometern visar bara
någon plusgrad och fläkten går på full effekt i växthuset.
I orangeriet sprakar det i kaminen medan Eva krukar om
klockranka och chilipeppar. Programmet för öppningsdagarna är spikat och du hittar det när du scrollar ner på
sidan. Ta en extra titt på våra riktigt fördelaktiga ”paket”
som du får tillgång till på Medelhavsdagen.
Det är också klart vilka marknader vi kommer att vara med
på under våren. 4 maj är vi i Kumla sjöpark, en plats väl
värd att besöka och den 11 maj är det Trädgårdsdag vid
Församlingshemmet här i Österåker.
Hoppas att vi ses på öppningsdagarna. Har du inte möjlighet att komma då har vi öppet som vanligt ons ( 1 maj), tor,
fre i veckan därpå.
Våra bästa vår(vinter)hälsningar
Eva och Per
Djuren kan inte beta genom
de finmaskiga näten och har
ännu inte kommit på att de
kan sparka bort dem. Det är
heller ingen risk att de kan
fastna med horn eller klövar
i de små maskorna 13 x 13
mm. Däremot kan tulpaner-

Innan blomningen kommer
igång på våren hittar insekterna inte så mycket att äta.
Då spelar de tidiga lökväxterna en viktig roll, speciellt de
som odlats ekologiskt. Tänk
på detta då du köper lökar
i höst. Många lökodlare i
Nederländerna ställer nu om
till ekologiskt vilket betyder
något mindre lökar och tills
vidare något dyrare. Klotlök
Allium sparacephalon är
mums för humlorna.

na växa igenom och fastna.
Detta avhjälps genom att
man lättar på näten ibland så
att de vilar uppe på blasten.
Ska man ha ”trädgårdsvisning” är det lätt att tillfälligt
rulla ihop näten.

Köp ett Silverpäron
från oss!

Silverpäron Pyrus salicifolia ´Pendula´ kallas också
Nordens olivträd med sina
smala grågröna blad vilket
vi skrev om i förra nyhetsbrevet. Nu tänkte vi ge dig
som saknar ditt ”olivträd” i
din medelhavsträdgård ett
extra erbjudande. Ordinare pris för trädet med
100-120 cm stamhöjd är
1100 kr men hör du av dig
snabbt på bestall@applegarden.se så får du trädet
för 900:-. Välkommen!

Våren svår tid
för bin och fjärilar

Vik en

weekend
för
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Då är det dags att öppna
portarna till en ny säsong på
Äppelgården. Till nyhetsbrevet har vi bifogat en inbjudan till öppningsdagarna
plus två riktigt bra erbjudanden som bara gäller på
Medelhavsdagen.
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