
FO
TO

: L
AR

S 
HÅ

KA
N 

NI
LS

SO
N

                          JUST NU VINTERSTÄNGT • applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

NYHETSBREV MARS 2018
Kära trädgårdsvänner!
Sent i månaden kommer det här nyhetsbrevet men vi får väl skylla 
på att vi väntat på bättre (läs varmare) tider. Nu lovar i allafall 
meterologerna plusgrader på nätterna efter Påsk och då kan vi 
äntligen flytta  ut i växthuset tre veckor senare än förra året. Det 
ska bli skönt då trängseln är stor bland frösådder och sticklingar i 
orangeriet som är vår enda varma arbetslokal.
Nu är det mindre än en månad tills vi öppnar för säsongen, mer 
om detta nedan. Nytt för året är ju att vi har lördagsstängt men 
istället öppet både lördag och söndag sista helgen i varje månad då 
vi också kommer att ha olika teman samt kaffeservering. 
Vår hemsida håller på att uppdateras med aktuellt material och 
många nya inspirerande bilder. Titta in på applegarden.se Vi hörs 
om en månad och förhoppningsvis också ses.
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Tänk vad man kan luras!
I höstas blev några osålda 
klängväxter bortglömda i 
ett hörn. När de upptäcktes 
var det full vinter och tjäle 
som gjorde det omöjligt med 
nedgrävning. En av dem 
var ett BLÅREGN Wisteria 
frutescens ´Blue Moon´ som 
fick komma in i orangeriet. 
Och se 
nu blom-
mar den
med tre
visserlig-
en bleka
men ändå 
blommor.
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Vik  en
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Grekiskt olivoljekrus
Månadens UNIKA VARA-
kommer från Kreta och är 
bränd i  1100 °. Bestämmer 
du dig snabbt (innan du får 
nästa nyhetsbrev) och betalar 
30% som handpenning får du 
kruset för 1 900 kr. Ordinarie 
pris 2 350 kr. Handpenningen 
570 kr fakturerar vi när vi fått 
din beställning. Knappa in på 
bestall@applegarden.se 
Välkommen!

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 öpp-
ningsdagar som samtidigt är 
premiär för våra temahelger. 
Vi startar lördag den 28 
april med som så många 
gånger tidigare en klematis-
dag. Vi kommer att presen-
tera årets nya klematis, prata 
om olika grupper och sorter 
samt göra en liten rundvand-
ring till Äppelgårdens olika 
klematis.

Äntligen plusgrader

på nätterna!

Höjd 70 cm, diameter 65 cm

Ny för året C. viticella ´Hanna´
Precis som tidigare år blir 
det fyra pass, kl 10.30, 12.00, 
13.30 och 15.00. Mellan 
passen finns tid för kaffe och 
inköp.
Söndag den 29 april ägnar 
vi helt åt Årets perenn som 
i år är HÖSTSILVERAX 
Actea simplex ´Brunette´. Vi 
kommer också att ta en titt på 
tidigare års Årets perenn som 
såg dagens ljus redan 1997.

Årets perenn 1997 Stäppsalvia

Guldkannan Towa
Guldkannan Towa har 
funnits några år på mark-
naden och tidigare sålts på 
Äppelgården. Kannan är en 
kombinerad vattenkanna och 
potta för att enkelt kunna 
ta tillvara guldvattnet som 
är den bästa och renaste 
näringen för alla växter enligt 
Sveriges Lantbruksuniversi-
tet. Idén är svensk, designern 
heter Åsa Lövberg och 
kannan till-
verkas i 
Eskilstuna.

Beställ din guldkanna här! 
bestall@applegarden.se Den 
kostar 750 kr och du kan 
hämta den när vi öppnat.

Dags att klippa ner väx-
ter som är halvbuskar
Halvbuskar, som lavendel 
och här på bilden Perovskia 
atriplicifolia HIMMELS-
SPIRA behöver klippas ner 
till ca 5-10 cm för att få ny 
kraftig tillväxt. På bilden ser 
du längst ner på stammarna 
små gråa knoppar som ger 
nya grenar och blomning. 
Knopparna 
längre upp 
torkar in 
och ska 
klippas 
bort.


