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10- alltid värt en omväg!

EXTRA NYHETSBREV MAJ 2019
Äppelträd till salu

Under åren har vi fått åtskilliga
förfrågningar varför Äppelgården inte har äppelträd att sälja.
Nu har vi fått hem några gamla
sorter från Sörmland och Mälardalen ympade av Sörmlands
egen matambassadör Hans
Naess. Sorterna är ympade på
B9-stammar vilket betyder lågväxande träd 2-3 m. De sorter
vi har är ´Fullerö´, ´Sickelsjö
vinäpple´, ´Stäringe Karin´,
´Åkerö från Gripsholm´, ´Fiholm´, ´Grågylling´,
´Melon´ och
´Rossvik´.
Träden
kostar 325
kr och vi har
ett begränsat
antal. Boka
på boka@

Kära trädgårdsvänner!
Här kommer ännu ett nyhetsbrev i maj. Först vill vi tacka
alla er som kom i helgen. Det blev ett par riktigt fina dagar
med god försäljning och många fina möten över kaffekoppen och chokladkakan. Nu vill vi slå ett slag för de fina
små äppelträd som vi fått hem och som du kan läsa om här
bredvid och även förbeställa. Så tipsar vi gärna om några
växter som vi gillar särskilt mycket och ger dig lite extra
rabatt på. Tänk också på att nu är bästa såtid, tidiga sådder
i mars och april kan vara litet sega i starten. Nu gror allt
snabbt och växer till fint när snart hela dygnet är ljust.
Våra bästa försommarhälsningar
Eva och Per
Gillar vi
extra mycket!

Rossvik

Man tror att moderträdet fanns
vid Rossviks
säteri i Sörmland. Sorten har
varit vanlig i Mälardalen. Medelstor till stor frukt
med söt och
syrlig smak. Mognar i januari
och kan förvaras
till april-maj. Härdigt och växer
starkt.
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Stäringe Ka

nge gård i
t fanns vid Stäri
god, kryddig
Det äldsta träde
lstor frukt med
t har
Sörmland. Mede
-oktober. Träde
ar i september
t med frukt.
smak. Mogn
riklig
ger
och
xt
måttlig tillvä

För dig som tänkt så men
inte hunnit med finns boxar
med många plantor för
utplantering. Just nu har
vi purjolök, majs, persilja,
astrar och slingerkrasse. Ett
enkelt sätt att komma ikapp
när tiden inte räcker till.

30%
får du på våra högklassiga terracottakrukor!

applegarden.se så är

du säker på
att få dina
träd.

Boxar ger många plantor

Jättetrevliga
jätteverbenan

När JÄTTEVERBENAN Verbena bonariensis lancerade
för si så där 30 år sedan ville
alla ha den. Nu är inte efterfrågan lika stor och många
har lärt sig att själva föröka
den med sticklingar. Men
fortfarande är det många som
inte insett hur fin den är, inte
bara i sommarkrukorna utan
som utropstecken i perennrabatten. Sätt ett antal utspridda
i din största rabatt och du har
ögonifallande blomning ända
in i november. Kostar 60 kr,
du får fem för 200 kr.

Blåare än blått

Kan man säga om BLÅSALVIAN Salvia patens som har
en mycket speciell blå färg.
Får tjocka uppsvällda rötter
som kans sparas och ge sticklingar i feb-mars. Kostar 60
kr, du får två för 100 kr.

Vi fortsätter att ge bra rabatt
på våra finaste krukor.
Terracottan är miljösmart
på flera sätt, den återvinns
genom att återgå till marken
som fyllnadsmaterial utan att
skada miljön. Här ett exempel på en bra affär!

Högsmal kruka 44 cm i
diameter, höjd 58 cm 1 550:30 % 1085:- Finns 2 stycken,
köp båda för 2000:-
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