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Nygamla perenner från Värmland

Kära trädgårdsvänner!
När detta skrivs har vi haft semesterstängt en vecka och
det är hög tid för julis nyhetsbrev. Här är vattenbrist och
svår torka men med hjälp av hemkört sjövatten klarar vi
av våra krukor medan perennrabatterna får klara sig bäst
de kan. Innan vi stängde hann vi vara med på Österåkers loppisrunda med gamla prylar, kaffeservering och
trädgårdsbutiken öppen. Och innan vi öppnar kommer
vi att sälja växter på vår Sockendag den 5 augusti. Den
12 augusti är det dags för nästa evenemang då vi är en av
besöksträdgårdarna vid Riksförbundet Svensk Trädgårds
sommarmöte i Nyköping. Men redan den 9 augusti har vi
öppnat igen och då är du välkommen tillbaka.
Ha det så bra och betänk att det är minst två sommarmånader kvar för oss odlare.
Eva och Per

Sedummattan tog raskt slut

Men en ny beställning är på gång och bör finnas hemma efter semestern. Sedummattan består av många
olika torktåliga sedumarter odlade på stark väv med
integrerat armeringsnät. Mattan levereras i bitar om
80 x 100 cm och kan skäras eller sågas och kan användas både för tak- och markläggning.

Annat torktåligt är taklöken
Taklök tål torka mycket bra
och trivs även en sommar som
denna. Vi har ett litet parti
HAMMARBYTAKLÖK, Jovibarba globifera som upptåcktes
på Linnés gård utanför Uppsala
kring 1840.

I mitten av juli fick vi hem ett lass nya perenner för påfyllning inför höstsäsongen. De flesta är kända sorter som vi
gärna vill ha i vårt sortiment men några är nya för oss. Vad
sägs om brunbladig ALUNROT ´Cappuccino´, ljusgul
MINIATYRDAGLILJA ´Happy Returns´ som blommar
om hela säsongen, gulbrokigt HAKONEGRÄS ´Aureola´
samt låg och rikblommande SOLHATT ´Little Magnus´.
Förhandsboka gärna, vi har inte så jättemånga av varje.

Skapa höjd i rabatten

En lyckad rabatt behöver både låga, mellanhöga och höga
växter för att bli intressant. Vi märker på våra kunder att
vissa är litet ”rädda” för de höga växterna. Därför vill vi nu
lyfta fram dessa för att skapa den just så viktiga höjden. Här
kommer några exempel som alla blir mellan 1 och 2,5 meter.

FLÄCKFLOCKEL

Eupatorium ´Snowball´

SEPTEMBERSOLROS

Helianthus ´Lemon Queen´

KRANSVERONIKA

Veronicastrum ´Erica´

MJÖLKKLOCKA

Campanula ´Prichard´s Var´

JULITIPSET

TRÄDGÅRDSRUTA
Thalictrum ´Elin´

JÄTTEVÄDD

Cephalaria gigantea

När man har ont om vatten
gäller det att spara. Ett bra
sätt är att doppa växter man
har i kruka i stället för att
vattna över dem. På så sätt
går inget vatten till spillo.
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