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Du glömmer väl inte
våra Trädgårdsdagar?
Ingen föranmälan behövs!

TRÄDGÅRDSDAGAR 29-30 MAJ KL 10-1
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Dessa dagar är du välkommen att vandr
a runt i trädgården, se blommande vårlök och spira
nde perenner,
handla och dricka kaffe med vår omtyc
kta chokladkaka.
Vi presenterar Årets Perenn och ser
till att hålla
behörigt avstånd så att
alla känner
sig trygga!

- alltid värt en omväg!
Kära trädgårdsvänner!
Om du tycker att nyhetsbreven duggar tätt så är vår tanke att
du inte ska glömma oss nu när vi ändrat vårt sätt att ha öppet.
Så vill vi förstås också berätta om vårt utbud av växter även
om sortimentet inte är alls så omfattande som i gamla tider!
Vi vill också tipsa om att du bör passa på om du är ute efter
någon speciell växt. Hela trädgårdsnäringen verkar vara i lite
gungning efter pandemin. Vi märker när vi försöker beställa
att mycket är slut och som bekant behöver växter tid för att
växa till sig och bli stora och fina.
Hälsningar och välkommen hit!
Eva och Per

Nävan alla vill ha

Under flera år har suget efter
Trädgårdsnävan Geranium
´Rozanne´varit stort. Nävan har ett lågt växtsätt och
breder ut sig på stora ytor och
blommar hela sommaren från
juni till september. Just nu är
hyllan välfylld men den brukar
snabbt tömmas.

där de får stå ut med alla slags
väder. Vad sägs om P. tomentosum (P står för Pelargonium
som släktet numera heter) som
doftar starkt av pepparmint
eller P. cornosum med taggiga
stammar. P. kordicum har söta
rosavita blommor.

Mangold färgstark
och god

Mangold, Beta vulgaris och
sorten ´Five Colours´har vi
odlat på Äppelgården i många
år. Ett råd från Leif Lindblom
på Lindbloms Frö är att välja
just en färgblandad sort som
inte lika lätt går upp i stock.
Många tycker att mangolden
är en nog så god ersättare till
spenat.

Inga fasta öppettider

Det betyder att du kan
komma både vardagar och
helger, även kvällar, men
du måste ringa/skicka SMS
070-734 30 40 eller e-posta
info@applegarden.se innan
du kommer, gärna dagen
innan. Välkommen!

En riktig sötnos

Pelargonernas vildar

I förra nyhetsbrevet skrev vi
om ´Franky Boy´som är en
helt ”vanlig” zonalpelargon.
Nu vill vi slå ett slag för hans
vilda kompisar. Vildpelargoner
gillar att vara ute sommartid
vana med sina förhållanden
från Kapprovinsen i Sydafrika

Rumsmalva Anisodontea
capensis, kallas också för
rumsbjörk. Kan bli 100-150
cm och blommar rikligt men
bör vila mellan blomningarna. Trivs ute sommartid men
måsta tas in till vintern och
brukar då fortsätta att blomma. Vi har både busk- och
uppstammade plantor

Alla älskar Mrs Brydon

Tyvärr kan man inte säga att
Mrs Brydon är någon riktigt
skön dam. Hon är uppkallad
efter hustrun till trädgårdsmästaren Robert Brydon som
upptäckte klematisen i en amerikansk trädgård på 1930-talet.
Den är starkväxande och icke
klängande med blommor på
upp till tre meter långa rankor
från slutet av sommaren till sen
höst. Perfekt för den som vill
täcka in ett besvärligt område
där kanske inte så mycket
annat vill växa.
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Årets perenn 2021

Trädgårdskantlök Allium
´Millennium´ finns förstås
att köpa på Äpplegården.

Ändrade
betalningsrutiner

Du kan inte längre betala
med kort på Äppelgården.
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller i
undantagsfall kontant
betalning. Hoppas det ska
fungera!

