
Kära trädgårdsvänner!
Först ett tack till dig som var med på våra öppningsdagar. 
Totalt blev det 202 personer på de 16 olika programmen 
i det härliga försommarvädret. Nu är vi igång för fullt 
och hittills har det varit mest perenner och klematis som 
försvunnit från borden tillsamman med kryddor och örter 
som trädgårdsfolket aldrig verkar få nog av. Vi har också 
börjat sälja grönsaksplantor och sommarblommor i takt 
med att nätterna blir varmare.
På söndag den 29 maj genomför vi vår Bänksnickardag. 
Det går fortfarande bra att anmäla sig, vi har ett par 
platser kvar. Gå in på januari månads nyhetsbrev och läs 
mera.
Till sist önskar vi dig en fin försommar. Glöm inte att det 
är som finast i trädgårdarna just nu så gå ut och bara 
njut en stund. Vi njuter just nu av en makalös äppelblom.
Eva och Per

MAJ
2016

Låt stenarna blomma
I apriltipset skrev vi om att klematis med fördel kan växa på 
annat än spaljéer. Här klänger vår Atrageneklematis ´White 
Swan´över en stor sten med hjälp av tyngder i rankorna. 
Sätt gärna klematisen på norrsidan då den gärna vill över till 
södersidan.
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Lättskötta sommarblommor
En del sommarblommor är mera lättskötta än andra. 
Det vill säga du måste förstås vattna och göda men 
slipper klippa ner och plocka bort vissnade blommor. 
Här kommer några sorter som vi har just nu som 
riktigt stora exemplar.

Grönt kulturarv
Under varumärket GRÖNT KULTUR-
ARV odlas och säljs äldre kulturväxtsorter 
som valts ut för att bevaras i den nationella 
genbanken. Alla växter bär på en historia som hör ihop 
med dess namn. På Äppelgården hittar du ett par sorters 
höstflox med kulturarvsstatus.

Scaevola aemula
FEMTUNGA
Lilablå femdelade blommor med 
friska gröna blad på hängande 
grenar. Blommar jun-okt.

Sutera cordata
SNÖFLINGA
Vita blommor som ramlar av när 
de är vissna. Behöver näring och 
ska helst inte torka ut. Jun-sep.

Cobea scandens
KLOCKRANKA
Först gulvita, sedan blåvioletta 
blommor. 3-5 m. Klängande. 
Blommar sent aug-okt.

Verbena bonariensis
JÄTTEVERBENA
Lila blommor på styva fyrkantiga 
stjälkar. Jul-okt. Rötterna kan 
övervintras svalt.

Phlox paniculata 
´Ingeborg från Nybro´
HÖSTFLOX
Vit med lila öga, 90 cm, jul-sep. Döpt 
efter en kvinna som odlat den i mer 
än 30 år.

Phlox paniculata 
´Morfar Albert´
HÖSTFLOX
Rosa med mörkrosa öga, 90 cm, jul-
sep. Kommer ursprungligen från en 
koloniträdgård i Stockholm.

Älskade och hatade tagetes
Många anser, med all rätt, att tagetes är 
en av de bästa sommarblommorna. Lätta 
att så, lyser upp i rabatt och kruka och tål 
torka. Vi vill slå ett slag för en av de allra 
bästa sorterna, LITEN TAGETES, Tage-
tes tenuifolia ´Golden Gem´som med sitt 
fräscha bladverk, små guldgula blommor 
och härlig doft och smak platsar i både 
kryddträdgården och salladen.
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