
Kära trädgårdsvänner!
Välkommen till februari månads nyhetsbrev just när de 
första fikonen börjar komma i orangeriet. Vi har börjat så 
de tidiga fröerna och tagit sticklingar på bl a pelargoner, 
ananassalvia och citronverbena. I januaribrevet presen-
terade vi tre för oss nya klematis och nu får du ytterligare 
två som du redan nu kan boka.
Vi vill också ge dig ett riktigt bra försäsongserbjudande på 
dagliljor, fem sorter och två av varje för endast 200 kr.
Öppningsdagarna i början av maj börjar nu ta form och 
du får här datum och preliminära program. Våra hård-
brända och högkvalitativa terracottakrukor från Kreta 
och Toscana blev mycket 
populära förra året och nu har 
vi fyllt på lagret och även 
utökat med  några rejäla skålar.
Så håll ut, våren är på gång och 
det är inte mer än drygt 60 dagar 
tills vi öppnar!
Eva och Per

Cirka 10–18 cm stora 
och fyllda blommor i 
juni–juli. Kan blomma 
om.  Lämplig i kruka 
eller som vildväxande. 
Boka en ´Franziska Ma-
ria´ redan nu på 
boka@applegarden.se

från FEBRUARI
2016

Blommar i juli–septem-
ber med 7 cm stora vita 
blommor. Höjd 2–3 m. 
Passar i pergolor, på mu-
rar och i buskar och min-
dre träd. Boka en ´Maria 
Cornelia´ redan nu på 
boka@applegarden.se

C. Viticellagruppen ´Maria Cornelia´ Ta sticklingar av medelhavsväxter
Du som har medelhavsväxter i vinterförvaring 
kan passa på att ta sticklingar nu när ljuset kom-
mer och allt sätter fart. Ta 5-10 cm långa toppstick-
lingar av t ex fikon, nerium, rumsmalva, bägarran-
ka, eldkrona, granatäpple, himmelsöga och stick i 
såjord runt kanten i en plastkruka. När du börja se 
nya blad brukar det också finnas rötter. 
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C. Tidiga Storblommiga gruppen ´Franziska Maria´

NYHETSBREVNYHETSBREV

Nya klematis 2016
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Ett riktigt bra 
dagliljeerbjudande!

Vi har under alla år odlat våra dagliljor på friland i tre 
stora bänkar med ca 20 sorter i varje. Vi tänker nu gå 
över till krukodling, men kan inte kruka in allt som vi 
gräver upp. Därför ger vi dig nu ett riktigt bra erbju-
dande. Plantorna kommer barrotade inslagna i fuktigt 
tidningspapper. Du får själv antingen kruka dem eller 
plantera dem ute om det är läge för detta. Dagliljor är 
inte särskilt känsliga för att vara utan jord eller vatten en 
tid. Du får två plantor av varje sort med färgetiketter till 
båda. Priset är 200 kr + 50 kr för pack och porto. Faktura 
medföljer. Betalar du i förskott bjuder vi på PP-kostna-
den. Betala till plusgiro 20 34 02-3 eller bankgiro 5869-
8432. bestall@applegarden.se så många paket du vill ha!
Vi reserverar oss för övervintringsskador som kan påverka utbudet. I så 
fall meddelar vi dig innan vi skickar växterna.

ÖPPNINGSDAGAR 2016
I år blir det hela fyra öppningsdagar från Kristi Himmel-
färdsdag och framåt. Som tidigare blir det fyra miniföre-
läsningar varje dag. Så här har vi tänkt oss, boka in ditt 
besök redan nu. Mer information kommer i nästa brev.
5 maj torsdag (Kristi Himmelfärdsdag). Klematisdag 
med Jan Lindmark med bl a presentation av våra nya 
klematis.
6 maj fredag. Vandring bland Äppelgårdens vårlökar 
med Per Stening.
7 maj lördag. Sedum och sempervivum. Per Stening 
presenterar Årets Perenn och visar hur man gör en tak-
lökstavla.
8 maj söndag. Annika Gustavsson berättar om Miraku-
lösa medikamenter och visar att trädgårdsapoteket finns i 
din egen täppa.
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Hemerocallis Hybrida-gr ´Succes Story´ 

DAGLILJA
Flerårig, aprikosfärgad med mörkröd bård, 
80 cm, c/c 40 cm, jul-aug. Härdighet A. Fin 
tillsammans med funkia och olika gräs.    

   
Lo

ka
lt 

od
la

de
 v

äx
te

r
   

   
   

 fr
ån

 01
50

-2
40

 0
1 PRISGRUPP

  GRÖN

´Autumn Red´ 70 cm  ´Gentle Shepherd 70 cm  ´Sammy Russel´ 60 cm ´Stella de Oro´40 cm  ´Succes Story´ 80 cm


