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NYHETSBREV OKTOBER 2018
Kära trädgårdsvänner!
Först ett tack till alla er som kom på våra Äppeldagar. Under lörda-
gen var det stundtals riktigt trångt i orangeriet. Tack också till Kay 
Pettersson som ställde upp med både kunskap och äpplen, till Julita 
gård som delade med sig av sin samling och till er som hade äpplen 
med för sortbestämning som vi sedan fick behålla. Nu går säsongen 
mot sitt slut och vi avslutar med extra öppet lördag 13 oktober 
som du kan läsa mera om nedan. Tack för ännu ett år i Äppelgår-
dens historia med många trivsamma möten och goda samtal i sann 
trädgårdsanda.
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Ta hand om höstens goda
Nu är dags att njuta av allt 
det man kämpat med under 
odlingsåret: sylta, safta, mosa, 
torka, lägga in och inte minst 
äta av allt det trädgården gett.

Sista vilan för ´Huldine´
C. ´Huldine´har gjort sitt 
för i år. Här släpas hon med 
ännu några blommor kvar till 
en sista vila på komposten.

Rustad till tänderna
Kan man säga att hundtand-
liljan Erythronium ´Pagoda´
är med sina stora hundtand-
lika gaddar. Finns just nu på 
Äppelgården.
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Majsen är 
färdig när 
tofsen är 
brun och 
kornen 
gula.

Av rosen-
kvitten 
Chaenome-
les japonica 
kan du göra 
god gelé.

Ett år som detta får
man hitta på många sätt att ta vara 
på äpplena. Vi har gjort ”spiraler” 
med Moster Huldas äppelsvarv, 
torkat något dygn på äppeltork, 
sedan in i varmluftsugnen på ca 
60° i åtta timmar. I en cellofanpåse 
med en personlig etikett blir det en 
alldeles utsökt liten gåbortspresent.

Hela 40 sorters 
äpplen fick vi ihop till 
vår miniutställning!

Dags för fröinsamling
Samla dina frön varma och 
soliga dagar då frökapslarna 
är torra. Vik egna fröpåsar, 
skriv på namn och datum.

Frökapslar av Ricin Ricinis com-
munis ´Gibsonii´

Nu brinner vedtaket
I augustibrevet skrev vi om 
vårt gröna tak med sedum 
och mossor. Nu brinner det i 
rött, orange och gult.

EXTRA ÖPPET LÖRDAG 13 OKTOBER 10-17
Då är du välkommen att fynda i hela vårt sortiment. Du får rabatt 
på kvarvarande perenner, kryddor och örter, några få klematis, 
krukor, spaljéer och växtstöd, pynt, kastanjestaket och stolpar samt 
lökar. Vill du förhandsboka lökar kan du göra det på löklistorna 
som finns nedan.

på alla VÄXTER
50%
på alla LÖKAR
40%

på alla KRUKOR
30%

på allt ROSTIGT
20%

på alla 
KASTANJESTAKET 

och STOLPAR
Hör av dig ang längder 

och höjder!

10%


