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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV SEPTEMBER 2019
Nu är tid att dela perenner

Men gör det snarast, väntar
du för länge är risken större
att de inte hinner rota sig innan kylan kommer. Perenner
som är gruppbildande, det
vill säga när de nya plantorna
har egna rötter skilda från
moderplantan är lättast att
dela. Du kan sätta plantorna
direkt i jorden på sin nya plats
men du kan också kruka dem
och förvara krukorna gärna
lite skyddat, eventuellt täckta
med löv. Här är sorter som är
lätta att dela: ASTILBE Astilbe,

DAGGKÅPA Alchemilla mollis,
DRAKMYNTA Physostegia,
SKÖLPADDSÖRT Chelone,
KÄRLEKSÖRT Hylotelephium,
DAGLILJA Hemerocallis.

Kära trädgårdsvänner!
Dags för ett nytt nyhetsbrev där vi bjuder in dig till vår sista aktivitet det här året. Efter öppethelgen den 28-29 september stänger vi
butiken och funderar över hur vi ska göra nästa år. Du har kanske
hört att det här året var det sista i den formen vi haft i 15 år. Som
tankarna går nu kommer vi att fortsätta något år till med ett mycket
begränsat sortiment och även andra öppettider. Detta återkommer
vi till i nyhetsbreven som fortsätter att komma till dig en gång i
månaden.
Nu stänger vi som sagt för den här säsongen och ber dig hjälpa oss
att tömma de lager som finns kvar. Du ser de förmånliga priserna
i annonsen nedan som också kommer i Vingåkersbladet den 25
september. Välkommen till årets slutspurt och ha en fin höst!
Vänliga trädgårdshälsningar
Eva och Per
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LÖKGLÄDJE från
10% om du beställer här!

Beställ genom att fylla i antal och namn direkt på den här beställningen. Spara
sedan om den med nytt namn t ex “Majas lökar 2019” och bifoga den med din
e-post till bestall@applegarden.se Vi meddelar dig per e-post eller telefon när
du kan hämta lökarna. Vill du komma och handla direkt på Äppelgården går det
förstås bra och säkrast från den 18 september. Välkommen med din beställning!
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Allium ´Purple Sensation´
Purpurlök 90 cm 10/12
15:-/st ___________

Allium sphaerocephalon
Klotlök 90 cm 6+
4:-/st __________

EKO

Colchicum ´Giant´
Tidlösa 15 cm 24+
35:-/st __________

Galanthus nivalis
Snödroppe 15 cm 6+
7:-/st __________

Crocus chrys ´Cream Beauty´
Krokus 10–12 cm 5+
2.50/st __________

EKO

EKO

Dags att hämta/beställa
höstlökar
EKO

EKO

Frittelaria meleagris ´Mix´
Kungsängslilja 20 cm 6+
6:-/st __________

Muscari ´White ´
Pärlhyacint 15 cm 7/8
5:-/st __________

Muscari armeniacum
Pärlhyacint 15 cm 7/8
5:-/st __________

Narciss ´Recurvus´
Pingstlilja 40 cm 12/14
12:-/st _________

Narciss ´Sailboat´
Påsklilja 35 cm 10/12
8:-/st _________

Nu har lökarna kommit från
Holland och kan hämtas från
och med den 18 september
men du kan fortfarande
förhandsbeställa och få 10%
rabatt. Några har haft problem
med att fylla i beställningen på
nätet. Så här ska du göra: Spara
om beställningsbladet med
nytt namn. Om du inte väljer
någon plats att spara på hamnar bladet som regel i mappen
”hämtade filer”. Den är skrivbar
när du öppnar den och bara att
spara och bifoga med e-posten.
EKO

Ny!

Chionodoxa ´Alba´
Vårstjärna 15 cm 4/5
6:-/st _________

Tulipa clus.´Peppermintstick´
Italiensk tulpan 20 cm 6+
5:-/st __________

Tulipa ´Pink Impression´
Darwintulpan 60 cm 11/12
6:-/st __________

Tulipa ´Red Impression´
Darwintulpan 60 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Hakuun´
Darwintulpan 55 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Golden Apeldoorn´

Tulipa ´Spring Green´
Viridifloratulpan 50 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Angélique´
Dubbelbl tulpan 45 cm 12+
7:-/st __________

Tulipa ´Carnaval de Nice´
Dubbelbl tulpan 50 cm 12+
7:-/st __________

Tulipa ´Zwanenburg´
Botanisk tulpan 35 cm 7+
6:-/st __________

EKO

Darwintulpan 55 cm 12+

6:-/st __________

Namn_______________________________________________________ Tel________________________

e-post__________________________________________________________________________________

Världens smalaste häck

Det kan du få om du har en
avenbokshäck. Vår häck som
står vid Täppan, vår lekstuga
är ca 20-30 cm bred, övre
och nedre mått. Häcken ska
ju helst vara litet konisk. En
sådan här hopsnickrad ”mall”
av ribbor är en god hjälp vid
klippningen.

*Gäller inte lökar, årdsbänkar.
och trädg
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varav flera EKOLOGISKA
Lökarna kommer direkt från Holland och
är av högsta kvalitet. Största
storlek på de allra flesta sorterna. Se under respektive sort.
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