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NYHETSBREV MARS 2019
Klipp ner lavendeln

Har du inte klippt ner dina
lavendel är det hög tid att
göra det nu. Låter du bli att
klippa blir plantorna risiga
och du får färre blommor.
Detta gäller även andra
halvbuskar t ex perovskia.
Har du som vi tulpanlökar
i lavendelrabatten får du
inte vänta för länge med att
klippa med risk att skada
tulpanblasten.

Klippt resp oklippt lavendel

Kära trädgårdsvänner!
Idag har vi rensat vår lilla damm och har haft ”fisksläpp.”
Våra tre guldfiskar har fått komma ut från tanken i orangeriet. Annars jobbar vi med frösådder och sticklingsförökning men inte i samma omfattning som tidigare år då vi
oroar oss för ännu en het sommar med mycket vattning.
Växter som inte klarar våra svenska vintrar utomhus börjar
nu piggna till i orangeriet och vi tar sticklingar. Det är till
exempel jätteverbena, blåsalvia, rumsmalva, citronverbena
och blåpratia. Vi sticker i pluggbrätten och krukar om en
gång i 6- eller 9-cm krukor innan de får sin slutkruka.
Årets öppettider blir de samma som förra året: ons-tor-fre
10-18 samt sista helgen i varje månad 10-17.
Vi kommer att öppna i helgen 27-28 april men mer om detta
kan du läsa här bredvid. Välkommen till en ny säsong med
Äppelgården.
Våra bästa vårhälsningar
Eva och Per
som regel toppympade vilket
betyder att man kan bestämma vilken stamhöjd man
vill ha. Kronan blir sedan
ungefär lika stor i diameter
som stamhöjden. Vi kommer
att ha några silverpäron med
stamhöjd 100-120 cm. Boka
gärna, vi har inte så många

Då är det dags att öppna
portarna till en ny säsong
med Äppelgården. Som
traditionen bjuder så börjar
vi som vi gjort i över 15 år
med ett klematistema.

Vik en

Köp ett Magnolia-paket från oss!

Många beundrar
vårt silverpäron

I hörnet av vår medelhavsträdgård står ett silverpäron
Pyrus salicifolia ´Pendula´.
Under åren är det många
som har trott att det är ett
olivträd med sina smala grågröna blad och små frukter.
Silverpäron kallas ju också
för ”Nordens olivträd´. De är

Precis som förra året kan vi erbjuda dig två olika sorters magnolia,
en Magnolia stellata och en Magnolia (Lilliflora-Gruppen) ´Susan´ i 5-literskruka. Bestämmer du dig snabbt (innan du får nästa
nyhetsbrev) får du båda växterna för 600 kr. Ordinarie pris 750 kr.
Knappa in på bestall@applegarden.se Välkommen!
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Vi kommer i år att ha en
ny druva Vitis (Labruscagruppen) ´Himrod´ som är
nästan kärnfri. Den är kraftigväxande och ger söta gulgröna druvor med tunna skal
i stora klasar. ´Himrod`är en
så kallad staketdruva, mycket
härdig och odlas utomhus.

Vi öppnar 27-28 april

boka@applegarden.se

Tulpanlökar i perennrabatten

Ny nästan kärnfri druva
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Som vanligt blir det fyra
miniföreläsningar under
dagen, kl 10.30, 12.00,
13.30 och 15.00. Vi kommer att presentera årets nya
klematis, prata om olika
grupper och sorter och göra
en liten rundvandring bland
Äppelgårdens olika klematis.
Mellan passen blir det tid att
dricka kaffe och handla.
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