
Kära trädgårdsvänner!
Idag den 21 februari kom bakslaget som man måste 
räkna med så här års, vi vaknade med en decimeter snö 
utanför stugknuten. Bra för grundvattnet och för alla 
skidåkare. Men vi trädgårdsälskare får ge oss till tåls 
några veckor till. Men en viss vårkänsla kan ändå förnim-
mas, de första fröna har grott och det blev egna sådana 
från CHILI Capsicum annuum ´Gorria´. Känns bra med 
”återbruk”. Apropå återbruk kan vi meddela att vår första 
öppningsdag fredag 28 april kommer att handla om just 
återbruk. Mer om detta i nästa nyhetsbrev. För övrigt 
jobbar vi på med sådder och sticklingar, gör etiketter och 
skyltbilder till nya perenner och klematis, allt för att vara 
på tårna när vi drar igång vår trettonde säsong, Välkom-
men att hänga med!
Bästa hälsningar
Eva och Per
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Läs och lär
Idag hittar vi hur mycket
fakta som helst om växter
och odling på nätet. Men
ofta kan det vara svårt
att få en vettig överblick
eller veta vad som är
korrekta uppgifter. Då 
är en förstklassig bok
oslagbar. Vi har ett stort
trädgårdsbibliotek men den bok vi använder
mest är PERENNER av Marie och Björn Hansson 
(Prisma). Växterna presenteras släkte för släkte i bok-
stavsordning efter vetenskapligt namn. Först kommer 
en förklaring av namnet och var i världen den växer 
vilt. Sedan kommer en allmän textbeskrivning samt 
hur vi kan använda den i våra trädgårdar. Man får ock-
så förslag på ”goda grannar”, hur man förökar växten 
och eventuella skadegörare. Sedan kommer de olika 
arterna i bokstavsordning efter vetenskapligt namn 
samt en beskrivning av olika sorter. Allt kompletterat 
av utsökta bilder.
I bokens inledning finns flera kapitel om komposition, 
plantering, krukodling, skötsel, sjudomar och skadedjur.
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Nya klematis 2017
Årets klematisbeställning är gjord och även i år blir det 
svenska högkvalitativa klematis från Högaböke Trädgård, 
en familjeägd plantskola i Blekinge. Som vanligt försöker vi 
ha några nya eller för oss nya sorter. Om du vill vara säker 
på att få någon eller några av de nya sorterna rekommende-
rar vi att du bokar redan nu på boka@applegarden.se

I januaribrevet 2016 skrev vi 
om tester av gamla fröer. Då 
sådde vi i små krukor. I år 
har vi istället lagt fröerna på 
fuktigt hushållspapper och 
förslutit i en lufttät plast-
påse. Ett exempel ser du här, 
persiljan är OK att använda 
men koriandern är tveksam 
med bara  30% groning.

FEBRUARI
2017

FEBRUARI
2017

5 cm stora klockor i maj-
jun, sedan vackra fröställ-
ningar.  Lämplig i spaljéer, 
plank, träd och som mark-
täckare. Höjd ca 3-4 m.

C. Atragenegruppen 
´Blue Tapers´ (´Cyanea´) 2,5-5 cm stora dubbla 

klockor i maj-jun, sedan 
vackra fröställningar.  
Lämplig i spaljéer, plank, 
träd och som marktäckare. 
Höjd ca 2-3 m.

C. Atragenegruppen 
´Chili´

7-8 cm stora liljelika blom-
mor jul-sep. Lämplig i 
buskar, låga träd och som 
marktäckare. Höjd ca 2,5 m.

C. Texensisgruppen 
´Gravety Beauty´

2-3 cm stora vita klockor 
jul-sep.  Lämplig i buskar, 
låga träd och som mark-
täckare. Höjd ca 1,5-2 m.

C. Viornagruppen 
´Kaiu´
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Krusbladig persilja, 
nästan alla frön har grott

Koriander, två frön av sex har grott


