
Kära trädgårdsvänner!
Så har då hösten kommit även om den lät vänta på sig 
i år. Med den kommer också en bra planteringstid inte 
minst för perenner. Nu ser man också vad som varit bra 
eller mindre bra i rabatterna. Passa på att komplettera 
med köpeväxter eller dela de egna och plantera ut.
För en vecka sedan kom höstlökarna direkt från Holland 
och ligger nu i sina korgar i orangeriet. Du som ännu inte 
gjort ditt lökköp, passa på för än så länge finns de flesta 
sorter kvar. 
Joe Hill-kvällen den 24 sep blev mycket lyckad, ett stort 
tack till både våra ”artister”  och vår fantastiska publik. 
Vi kommer att ha öppet som vanligt under oktober och 
du är varmt välkommen att hälsa på oss.
Eva och Per
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Sätt lök så här
Alla lökar ska sättas tre gånger så djupt som lökens storlek. 
Smålökar kan du sätta så här i gräsmattan: Kör ner din största 
spade snett till hela bladet, bryt den uppåt med ena handen, 
kasta in 5-10 lökar med den andra handen under spaden, dra 
bort spaden och trampa ner jordtorvan. Kejsarkronelökar ska 
sättas med hålet åt sidan så det inte rinner i vatten där. Lägg 
gärna lite sand runt löken.

Släng inte sommarblommorna ännu
När nätterna blir lite kyligare och fuktigare får sommarblom-
morna nytt liv. Just nu på Äppelgården blommar lejongap, 
astrar, luktärtor, sommarljus och den här fantastiska sommar-
rudbeckian Rudbeckia hirta ´Prairie Sun´med sina  varmt 
tvåfärgade blommor i gult med gröna diskar. En sommar-
blomma som tyvärr är dåligt uppskattad då den blommar 
sent vid frösådd.
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En lök är en lök är en knöl är en jordstam
Rubriken kan låta alldeles förvillande men vad vi menar 
är att det vi kallar för lökar kan tillhöra flera olika slags 
växtgrupper.
En lök är uppbyggd av lökfjäll som är fästade vid en lök-
kaka, en knöl har inga fjäll och är hård och kompakt och 
en jordstam eller rhisom är en förtjockning på rötterna 
som innehåller vatten. Tulpaner, narcisser och pärl-
hyacinter har lökar, balkansippa och krokus är knölar, 
vitsippa och liljekonvalj har rhisomer.
Vissa tulpansorter kommer snällt tillbaka år från år 
medan andra är mer eller mindre kortlivade. De sist-
nämnda är ofta odlade i första hand för snitt, det vill säga 
att användas i buketter på vårvintern. Här några exempel:
SÄKRA OCH LÅNGLIVADE SORTER

Höstmarknad i Kumla sjöpark
Lördag den 1 oktober är vi med på höstmarknaden i Kumla 
sjöpark. Då är du välkommen dit mellan kl 10 och 14. Sjöpar-
ken är en storartad upplevelse för den trädgårdsintresserade 
och restaurangen Goda Rum är en kulinarisk dito.
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Darwintulpan
´Banja Luka´

Dubbelblommande
´Carnival de Nice´

VACKRA MEN MER KORTLIVADE SORTER

Darwintulpan
´Hakuun´

Dubbelblommande
´Angelique´

Flocktulpan
tarda

Greigiitulpan
´Pinocchio´

Dubbelblommande
´Black Hero´

Papegojtulpan
´Estella Rijnveld´

Grönbandad
´Spring Green´

Grönbandad
´Flaming Springgreen 

Börja drömma redan nu
Du vet säkert att den vackraste (och billigaste) trädgården 
skapar vi i våra drömmar. Börja redan nu, det går så fort till 
nästa vår och då är det ju bra att ha tänkt färdigt. Kanske den 
här himmelsspiran Perovskia atriplicifolia ´Blue Spire´ blir en 
av nästa års drömväxter i din trädgård!


