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Äntligen är det dags

Dags att öppna igen, vår 15:e
säsong på Äppelgården, efter
en lång, kall och envis vinter.
I år blir det bara två öppningsdagar, 28 och 29 april,
som samtidigt är premiär för
våra temahelger som du kan
läsa mera om här nedan.

Dela av med en häck

Att skapa rum är en viktig
princip i all trädgårdsplanering. Det kan göras på
många sätt, med byggnader,
plank, murar, träd, buskar
eller kanske det vanligaste,
med en häck.

Kära trädgårdsvänner!
Nu jobbar vi för högtryck för att bli klara till våra öppningsdagar.
Leveranser med klematis, perenner, rosor, häckplantor, krukor,
växtstöd och pynt avlöser varandra. Att fylla upp perennborden
helt kommer vi inte att klara på grund av den sena vintern men
vi hoppas ha så mycket så att du inte blir besviken.
I det här brevet presenterar vi ett par nya produktgrupper, häckplantor och bokashiprodukter, som vi hoppas ska intressera dig.
Bokashi har ju blivit något av en folkrörelse för dem som vill odla
enkelt och ekologiskt.
Så vill vi förstås träffa dig på våra öppnings/temadagar. Klicka
dig fram till vår bilaga och läs mer om programmet för dagarna.
Kom ihåg att Äppelgården alltid är värt en omväg!
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

Gör jord av ditt matavfall

Vi har just nu två sorter i
lager, AVENBOK Carpinus
betulus E-planta i 5-literskrukor och MÅBÄR Ribes
alpinum ´Schmidt´ i 3,5
literskrukor. Förhandsboka
på boka@applegarden.se

Köp ett Magnolia-paket från oss!

Månadens UNIKA VARA består av två olika sorters magnolia, en
Magnolia stellata ´Royal Star´och en Magnolia (Lilliflora-Gruppen)
´Susan´ i 5-literskruka. Bestämmer du dig snabbt (innan du får
nästa nyhetsbrev) får du båda växterna för 440 kr. Ordinarie pris
560 kr. Knappa in på bestall@applegarden.se Välkommen!

Med bokashi kan du göra jord
av alla matrester i köket, lägg
dem bara i en bokashihink
och strö på lite bokashiströ,
en levande produkt med goda
mikrofiber. Dina matrester
konserveras så att de inte luktar
och görs färdiga för jorden. Bara
efter ett par veckor sedan matresterna lämnat köket och kommit ner i jorden kan du börja
plantera. Äppelgården säljer ett
startset med två hinkar och alllt
övrigt du behöver för 840 kr. Vi
har också extra hinkar för 375
kr och ett kilo extra bokashiströ
för 90 kr. Välkommen att beställa på bestall@applegarden.se

Unikik
but

Toppa luktärtorna nu

Du som försått luktärtor bör
toppa dem nu för att få förgrenade och kraftiga plantor.
Vi brukar toppa över första
bladparet och efter bara
några dagar kommer två nya
stammar. Efter ett par veckor
kan du toppa även dem.

Besvär med stockrosrost

Många är vi säkert som imponerats av stockrosorna i
Skåne. Här i mellansverige
övervintrar de inte så bra
och får oftast stockrosrost.
Pröva att klippa ner de första
bladen vid marken, släng
bladresterna och täck över
plantan och runtomkring
med ett lager jord.

Den nya dataskyddsförordningen gäller även oss
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Temadag om Bokashi

Lördag 26 maj blir det en temadag om kompost och bokashi
med Camilla Jansson.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller även småföretag vilket betyder att vi på nytt
måste fråga dig om du vill vara
med i vårt nyhetsbrevsregister.
Det kommer vi att göra genom
ett utskick till din e-postadress
under maj månad.
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