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- alltid värt en omväg!

Nya klematis 2019
I decemberbrevet presente-
rade vi ett par nya sorter, här 
kommer en till.

NYHETSBREV JAN-FEB 2019

Vi öppnar till

helgen 27-28 

april!

Clematis Tidiga Storblom-
miga-Gruppen ´Reflections´
Stora halvdubbla ljust lilablå 
eller lilarosa blommor i juni-
juli som fortsätter blomma 
i aug-sept. De första blom-
morna kommer redan på 60-90 
cm höjd. Fin att plantera vid 
klätterros, spalje, pergola. 
Höjd: 1,5-2 m. Tidigt på våren 
beskärs plantan ner till 30 cm 
över mark. Zon 1-3(4).
Förra året lancerade vi Atra-
geneklematisen ´Amber`men 
de tog raskt slut och vi kunde 
inte få några flera. Nu har vi 
beställt ett litet större parti. 

Kära trädgårdsvänner!
Här kommer sent omsider årets första nyhetsbrev som fick 
bli ett ”dubbelnummer.” En orsak är att det inte hänt så 
mycket på Äppelgården sedan vi hördes av senast och en 
annan att vi varit litet krassliga sedan före jul. Nu börjar 
krafterna återvända så smått, ljuset kommer åter och de 
första vårtecknen kan skönjas.
Ute i bänkgården ser det bra ut, det vi har kvar av perenner 
ser ut att ha klarat vintern. I orangeriet har det också börjat 
röra på sig. Vi har satt igång de växter som varit i vinter-
vila men som nu ska börja ge sticklingar. Vi har också sått 
persilja, både krusbladig och slätbladig, som gror långsamt 
(se spalten bredvid). Chili från egna frön har också börjat 
titta upp.
Vi kommer att öppna i helgen 27-28 april men mer om detta 
får du veta i kommande brev.
Med försiktiga vårhälsningar
Eva och Per

Den här bilden är från förra året men så här hoppas vi att det 
snart ska se ut i orangeriet.

Petroselinum crispum ́ Verta RZ´
KRUSBLADIG PERSILJA 

Mörkgrön och finkrusig
med kraftiga blad och skaft.

www.applegarden.se
– en bra bit av Sörmland!

Petroselinum crispum ́ Comun 2´
SLÄTBLADIG PERSILJA 

Starkvuxen och tät 
mellan bladskivorna.

www.applegarden.se
– en bra bit av Sörmland!

Så persilja tidigt
Persilja tar 3-4 veckor på sig 
att gro och 2-3 månader till 
innan den kan skördas. Sår 
du persilja i början av mars 
kan den kanske vara färdig 
till midsommar. Vi sår två 
sorter, krusbladig Petrose-
linum crispum ´Verta`och 
slätbladig Petroselinum cris-
pum ´Comun 2´. Vi sår båda 
sorterna i plantboxar med 
ca 100-150 frö i varje som 
vi sedan säljer för utplante-
ring. Krusbladig sår vi också 
i pluggar som sedan sätts 
tre och tre i 2-literskrukor 
för den som vill ha en rejäl 
kruka att ta av utanför köks-
dörren eller på balkongen.

Amber är en vårblommande 
klematis som 2016 fick RHS pris 
för bästa växt på Chelsea Flower 
Show. Den har dubbla ljust gula 
klockliknande blommor med 
svagt rosa utsidor på de yttersta 
kronbladen. Den blir 2,5 m och 
blommar i maj-juni och kan 
blomma om i augusti. Den ska 
inte klippas ner utan blommar 
på den gamla veden. 


