
Kära trädgårdsvänner!
Hösten börjar så smått göra sitt intåg på Äppelgården 
med fuktiga nätter och klara och sköna dagar mellan 
regnskurarna. Men än har vi öppet några veckor och 
sedan tar arbetet vid med vinterförvaring av växter och 
inplockning av allt det där som var så spännande att få ta 
ut i våras. Vi är nöjda med säsongen som gått och trots 
torkan har vi klarat våra växter så att vi nu har mycket 
som är fräscht. Vi har fått många nya kunder, många som 
kommer har åkt en bra bit och det glädjer oss särskilt.

Vi slutspurtar med litet extra rabatter på lök, sedummat-
tor och perenner som du kan se i annonsen nedan som 
kommer i vårt lokala blad här i Vingåker i v 39. Passa 
på och fyll upp i rabatterna. Nästa chans att köpa lök är 
hösten 2018  som då blommar våren 2020.
Våra allra bästa trädgårdshälsningar 
Eva och Per
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Ha is i magen även om det blir kallt om natten
De flesta perenner och många sommarblommor kla-
rar några enstaka minusgrader så ta det lugnt. Ett eller 
ett par lager fiberduk räcker och du kan få njuta av 
din blomsterprakt ytterligare några veckor. Ömtåliga 
växter är ju lätt att bära in tills den värsta faran är över.

Mangold Beta vulgaris, 
denna fantastiska grön-
sak. Den är inte bara god 
att äta utan även vacker 
att se på. Odla gärna 
några i kruka så blir det så 
här vackert. Sorten ´Five 
Colours´(Lindbloms Frö)
ger plantor i vitrosa, gult, 
orange, rött och violett.
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Varför ekologiska blomsterlökar
Några kunder har frågat varför man ska köpa ekologiska 
blomsterlökar, de är dyrare och dessutom ibland mindre. 
Tydligen hade vi inte förklarat det ordentligt nog på våra 
löklistor. Svaret är att det i första hand är för bins, humlors 
och fjärilars skull. Man får flera insekter i sin trädgård och 
insekterna mår bättre om de slipper få giftiga kemikalier i 
sig genom pollen och nektar.
Några exempel på ekologiska lökar från Äppelgården, håll 
utkik efter den här symbolen:

Allium ´Purple Sensation´ Galanthus nivalis Scilla siberica

EKO

3 GODA SKÄL ATT BESÖKA 0SS! 

10% 
35 sorter: allium, tidlösa, snödroppar, krokus, 

kungsängslilja, kejsarkrona, pärlhyacint, scilla, 

pingst- och påsklilja, tulpan, vintergäck. 

Hösten är bra planteringstid för perenner. Nu ser du 

var det behöver förnyas i rabatterna. Passa på och 

fyll ut där det fattas.

på kvalitetslökar i lös-

vikt direkt från Holland!

 *

* Se alla sorter på applegarden.se under JUST NU. 

Klicka vidare till löklistor. Många sorter ekologiska!
EKO

2 20% 

30% 
på perenner. Många 

höstblommande sorter!

på sedummattor för 

tak- eller markläggning!

Öppet ons-fre 10–18. Lör 10-14.  Du kan betala med kort!

– alltid värt en omväg!
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11 olika sorters sedum odlade på stark väv 

med integrerat nät. Levereras i bitar om 

80 x 100 cm och kan skäras eller sågas. 

3

2 mm tjock plåt, längd 115 cm, höjd 19 cm. 

Sätts ihop med skarvplåt som ingår. 
Rabattkanter av Cortenstål
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