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Så här års är det ju tradition att presentera Årets perenn
som sedan 1997 utses av Perennagruppen, ett gäng odlare
som varje år väljer en odlingsvärd och vacker perenn.

Vi kan redan nu avslöja ett nästan färdigt program för
öppningsdagarna. Vi startar fredag 28 april (programmet
är ännu inte klart), lördag 29 april är bokad för klematis,
söndag 30 april blir det tema rabarber i olika former och
måndag 1 maj är vikt för pelargoner. Utförliga program
i kommande nyhetsbrev men strecka för i almanackan
redan nu.
Bästa hälsningar
Eva och Per

Många knäckte julnöten

I decemberbrevet skojade vi ju till det lite kring den
här bilden som naturligtvis föreställde OREGANO
Origanum vulgare. För att krångla till det lite extra hade vi valt en gulbladig namnsort ´Thumble´s
Variety´som dessutom var litet frostbiten.

Bland de rätta svaren drog vi ett som vi fått från Tommie och Cicki i Örebro som får ett presentkort på 250
kr att handla för
PRESENTKORT
på Äppelgården.
kronor
Grattis säger vi till er
Värde 250 (tvåhundrafemtio)
och tack till er alla
andra som var med
och tävlade.
Gäller för köp av växter eller andra

– en bra bit av Sörmland!
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Årets perenn är KRYPFLOX, Phlox stolinifera ´Alba´,
en frodig marktäckare med ljuvlig blomning i maj-juni.
Blommorna är rent vita, 2–3 cm stora och sitter i klasar
på de ca 15 cm höga blomstänglarna. Efter den rika blomningen försvinner de vissnade blommorna av sig själva
och kvar finns det fräscha, intensivt gröna bladverket.
Krypfloxen grönskar tidigt på våren och i skyddade lägen
kan den till och med vara vintergrön.
Växten förökar sig med ovanjordiska utlöpare som efterhand rotar sig och bildar en tät matta mellan 5 och 10 cm
hög. Krypflox ´Alba´ är lättodlad, frisk och härdig i hela
landet och trivs i både soliga och skuggiga lägen. Kanske
blir den allra vackrast i halvskugga till skugga, t ex i en
lund där de vita blommorna lyser allra mest.
Krypfloxen passar fint med kontrasterande blad, t ex
ormbunkar, funkia och bergenia. Fina inslag i krypfloxmattan är vipprams och trebladspira. I kruka bildar
utlöparna dekorativa överhäng.

JANUARITIPSET
Rosa Bourbon-Gruppen ´Blomsterhult´växer på nästan
varje gård i den lilla byn Blomsterhult mellan Öljaren
och Hjälmaren i västra Sörmland och kom dit före 1920.
Den bildar kraftiga buskar som kan bli upp till 3 m höga.
Blommorna är tätt fyllda med upp till 100 kronblad, har
medelstark doft med inslag av
kryddnejlika. Den är rotäkta och
blommar från slutet av juni till slutet av juli. Zon 1–4(5). På Äppelgården står en Blomsterhultsros
vid ingången till vårt bostadshus.
Vi räknar med att till årets säsong
ha rosen till försäljning.
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Kära trädgårdsvänner!
Nytt år och nya brev från Äppelgården. Vi hoppas att året
börjat bra och att ni alla redan blickar framåt mot spirande, knoppande och blommande trädgårdar. Här har
vi börjat lite lugnt, plockat undan pyntet till julblommor
och kransar men också kikat i frö- och växtkataloger. Det
betyder att du kan räkna med oss under ännu ett år med
det bästa av växter, krukor och pynt, allt förmedlat med
kärlek och omsorg. Så småningom kommer vi att presentera årets nyheter bland perenner, klematis och annat som
vi gärna vill visa dig.

