
FO
TO

: L
AR

S 
HÅ

KA
N 

NI
LS

SO
N

Öppet ons-fre 10-18, sista lör-sön varje månad 10-17 • applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

NYHETSBREV SEPTEMBER 2018
Kära trädgårdsvänner!
Äppelgårdens säsong går mot sitt slut. Det har varit en jobbig som-
mar där mycket tid gått åt för vattenhämtning från sjön och vatt-
ning. Vi funderar nu på hur vi till nästa år ska minska vår arbetsbe-
lastning och hitta ett koncept som vi orkar med.
Nu försöker vi ta hand om så mycket äpplen vi kan och tänker 
att årets sista helg ska gå i äpplets tecken. Du hittar inbjudan och 
program för våra äppeldagar här nedan. Vi vill också påminna om 
att Äppelgården är återförsäljare av Bokashiprodukter, det smarta 
sättet att göra jord och gödning av ditt matavfall och som blivit 
något av en folkrörelse bland trädgårdsfolk.
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Äppeldagar på Äppel-

gården 29-30 september. 

Välkommen!

Dags att plantera vårlök
Vill man ha tidig blomning i 
trädgården så är lökväxterna 
vårens första budbärare. Alla 
har vi säkert upplevt den där 
glädjen när första snödrop-
pen tittar upp i rabatten eller 
man hittar den tidiga vinter-
gäcken i fjolårsgräset. Lökar 
och knölar kan planteras 
över allt i trädgården. 
I perennrabatten finns ut-
rymme för låga sorter i fram-
kanten och litet högre längre 
in. I köksträdgården kan 
man ha en liten tulpanodling 
för snitt där lökarna sedan 
grävs upp. Trä- och plåtkärl 
som man tänkt lämna ute 
med jord i kan proppas fulla 
med lökar för att inte tala 
om gräsmattan som säkert 
rymmer ytterligare något 
hundratal nya smålökar. 

Ett par veckor efter att-
matresterna lämnat köket 
och kommit ner i jorden 
kan du börja plantera. 
Lakvattnet som du tappar 
ut i kranen ett par gånger i 
veckan kan du späda 1:100 
och använda som växtnä-
ring både ute och inne.
Enkelt och smart!

Bokashi – det smarta  
sättet att ta hand om
sitt matavfall
Med bokashi kan du göra 
jord och gödning av alla 
matrester du har i köket. 
Lägg dem i en bokashi-
hink, strö på lite bokashi-
strö, en levande produkt 
med ”goda” mikrober. 
Matresterna konserveras 
så att de inte luktar och 
görs färdiga  för jorden.

Beställ genom att fylla i antal och namn direkt på den här beställningen. Spara 

sedan om den med nytt namn t ex “Majas lökar 2018” 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 19 september. Välkommen med din beställning!

LÖKAR AV BÄSTA KVALITET

varav många EKOLOGISKA

Lökarna kommer direkt från Holland 

och är av högsta kvalitet. Största 

storlek på de allra flesta sort-

erna. Se under respektive sort. 

Namn_______________________________________________________ Tel________________________

e-post__________________________________________________________________________________

Allium schubertii

Fyrverkerilök 40 cm 12/14

20:-/st___________
Allium ´Purple Sensation´

Purpurlök 90 cm 10/12

12:-/st ___________

Allium sphaerocephalon

Klotlök 90 cm 6+

4:-/st __________

Anemone bl ́ White Splendour´

Balkansippa 15 cm 7+

4:-/st __________

Colchicum ´Giant´

Tidlösa 15 cm 24+

35:-/st __________

Crocus ´Yellow´

Krokus 12 cm 7/8

4:-/st __________Crocus ´Jeanne d´Arc´

Krokus 12 cm 7/8

4:-/st__________

Frittelaria meleagris ´Mix

Kungsängslilja 20 cm 6/7

3:-/st __________

Muscari ´White ´

Pärlhyacint 15 cm 7/8 

4:-/st __________Muscari armeniacum

Pärlhyacint 15 cm 7/8 

4:-/st __________

LÖKGLÄDJE från

Flera nya sorter!            10% om du beställer här!         DIREKT FRÅN HOLLAND!

Frittelaria imp ´Aurora´

Kejsarkrona 90 cm 24+

50:-/st __________

VÄND!

Allium ´Globemaster´

Jättelök 80 cm 20+

60:-/st ___________

Ny!

Scilla siberica
Rysk blåstjärna 15 cm 6/7

5:-/st  _________

Galanthus nivalis 

Snödroppe 15 cm 4/5

7:-/st __________

Crocus ´King of the Striped´

Krokus 12 cm 7/8

4:- /st __________

EKO

EKO

EKO
EKO

EKO

EKO

EKO
EKO

EKO

EKO
Nectaroscordum siculum

Honungslök 90 cm 10/12

7:-/st  _________

Narciss ´Recurvus´

Pingstlilja 40 cm 12/14

9:-/st  _________

EKO

2018

Ny!

Erythronium ´Pagoda´

Hundtandlilja 25 cm 

15:-/st __________

Ny!

Ny!

EKO

Ny!

Chionodoxa ´Alba´

Vårstjärna 15 cm 5+

5:-/st  _________

Narciss ´Sailboat´

Påsklilja 35 cm 12/14

7-/st  _________

EKO
Ny!

EKO

BESTÄLL PÅ BIFOGAT 
BLAD ELLER 

PÅ HEMSIDAN!

Komplett 
BOKASHI 
startset med två 
hinkar och ett 
kilo bokashiströ 
850:-FOTO: LEIF DJÄRV

EKO

Hjälp med äppelskörden
En hjort på besök letar efter 
de sista äpplena. Årets rika 
skörd har räckt till både 
människor och djur.

Möt hösten med kameran
Nu närmar sig tiden då kylan 
plötsligt slår till och man 
en morron kan mötas av de 
mest fantastiska färg- och 
formeffekterna i trädgården.

Frosten ger alunrotens redan så 
färgstarka blad ännu en dimension.

Jordgubbens blad i färgtävlan mot 
sina egna bär.

Magnolians torra blad i vintervila 
med murgrönans vintergröna dito.

PS. Nu har löken kommit!

Äppeldagar på Äppel-

gården 29-30 september. 

Välkommen!


