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NYHETSBREV MAJ 2018
Kära trädgårdsvänner!
Säsongen fick en rivstart när värmen kom och marknaderna, Jät-
tegrönt i Linköping och Trädgårdsdagen här i Österåker, slutade 
båda med försäljningsrekord. Men det betyder också att många 
av våra växter tog slut innan allt egentligen hade börjat. Vi fyller 
på så gott det går, dels med egna frö- och sticklingsplantor, våra 
egna övervintrade perenner och dels med det vi kan få från våra 
leverantörer.
Vi närmar oss månadsslutet och det är dags för två nya temada-
gar. Scrolla dig ner på sidan så hittar du vår bilaga och och kan 
läsa mer om programmet för dagarna. Du får också två fina 
erbjudanden, det ena om du deltar i Bokashidagen och det andra 
i UNIK BUTIK!
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

weekend
för

Vik  en

Temahelg 26-27 maj
Den här gången bjuder vi på 
riktiga entusiaster, Camilla 
Jansson, som odlar naturligt 
och ekologiskt med hjälp 
av sitt köksavfall samt Lena 
och Morgan Fredriksson, 
Lillemor Frisén och Elisabet 
Olow från Pelargonsällskapet 
Sörmland.

Dags för nya
temadagar!

Stäng ute och stäng 
inne med kastanjestaket!

En jätteverbena blir två
Har du sått eller sticklings-
förökat jätteverbena, Verbena 
bonariensis, får du som regel 
en enstammig planta. Men 
då kan du göra så här när 
plantan är ca 10 cm.

Odlingsvärda perenner
Alla växter är naturligtvis 
värda att odla  i rätt sam-
manhang men det det alltid 
några som sticker ut litet 
mer än andra.

Kastanjestaket är egentligen 
en beställningsvara där 
fraktkostnad tillkommer 
men just nu har vi ett litet 
lager hemma. Beställer du 
innan nästa nyhetsbrev 
kommer får du 15% på våra 
ordinarie priser på både sta-
ket och stolpar. Just nu finns 
120 cm högt x 10 m, 150 cm 
högt x 5 m och 1,75 cm högt 
x 5. Kastanjeträstolpar finns 
i olika längder.
Knappa in på bestall@apple-
garden.se  Välkommen!

butikUnik

TREBLADSSPIRA, Gillenia 
trifoliata med mängder av 
vita blommor med röda fo-
derblad. Blir som en buske, 
ca en meter hög och knappa 
metern i diameter. På våren 
skjuter den upp kraftiga 
rödgröna skott ur jorden.

VIOLRUTA, Thalictrum 
delavayi med sina tre stadi-
er, kulor, blommor och ludd 
är verkligen en trädgårdens 
höjdare. Den vita namn-
sorten ´Splendide White´ är 

alldeles oemotståndlig. Tha-
lictrum ´Elin´ är en nyupp-
täckt TRÄDGÅRDSRUTA 
som blir upp till 2,5 m

Helianthus ´Lemon Queen´
SEPTEMBERSOLROS är en 

perenn solros med limegula 
blommor, 100-150 cm som 
blommar i sep-okt. Prärie-
växt som är fin tillsammans 
med höga gräs eller som 
solitär i gräsmattan.

Toppa plantan men spara 
några bladpar. Stick den av-
klippta delen sedan du tagit 
bort alla blad utom toppen 
i så- eller sandblandad jord. 
2/3 av stjälken kan gärna få 
komma under jorden.

Även i år stänger vi för 
semester, två och en halv 
vecka i juli och laddar för en 
intensiv höstsäsong!


