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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV SEPTEMBER 2018
Kära trädgårdsvänner!
Äppelgårdens säsong går mot sitt slut. Det har varit en jobbig sommar där mycket tid gått åt för vattenhämtning från sjön och vattning. Vi funderar nu på hur vi till nästa år ska minska vår arbetsbelastning 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
mit!
Eva och Per

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 snödroppen tittar upp i rabatten eller
man hittar den tidiga vintergäcken i fjolårsgräset. Lökar
och knölar kan planteras
över allt i trädgården.
I perennrabatten finns utrymme för låga sorter i framkanten 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.
2018

JE här!
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förstås bra
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Ny!

EKO

aster´
Allium ´Globem 20+
cm
Jättelök 80
_____
60:-/st ______

Sensation´
Allium ´Purple cm 10/12
90
Purpurlök
_____
12:-/st ______

rtii
Allium schube 40 cm 12/14
Fyrverkerilök _____
20:-/st______

Med bokashi kan du göra
jord och gödning av alla
matrester du har i köket.
Lägg dem i en bokashihink, strö på lite bokashiströ, en levande produkt
med ”goda” mikrober.
Matresterna konserveras
så att de inte luktar och
görs färdiga för jorden.

EKO

ocephalon
Allium sphaer 6+
cm
Klotlök 90 ____
4:-/st ______

EKO

ur´
´White Splendo
Anemone bl 15 cm 7+
Balkansippa ____
4:-/st ______

EKO

EKO

EKO

EKO

Ny!

´Pagoda´
Erythronium 25 cm
Hundtandlilja ____
15:-/st ______

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

´
Crocus ´Yellow 7/8
cm
Krokus 12 ____
4:-/st ______

e d´Arc´
Crocus ´Jeann 7/8
cm
Krokus 12
___
4:-/st_______

Galanthus nivaliscm 4/5
15
Snödroppe ____
7:-/st ______

EKO

EKO

EKO

EKO

Ny!

´
Muscari ´White cm 7/8
15
Pärlhyacint ____
4:-/st ______

acum
Muscari armeni cm 7/8
15
Pärlhyacint ____
4:-/st ______

´Aurora´
Frittelaria imp90 cm 24+
Kejsarkrona ____
50:-/st ______

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.

Ett par veckor efter attmatresterna 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 växtnäring både ute och inne.
Enkelt och smart!

AV BÄST
ISKA
LÖKAR
ga EKOLOG Holland
varav mån
direkt från

BESTÄLL PÅ BIFOGAT
BLAD ELLER
PÅ HEMSIDAN!

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

Bokashi – det smarta
sättet att ta hand om
sitt matavfall

ND!
HOLLA
T FRÅN
T
DIREK
A KVALITE
er
a
Lökarna komm a kvalitet. Störst
högst
sortoch är av
de allra flesta sort.
storlek på
respektive
erna. Se under

PS. Nu har löken kom

Möt hösten med kameran
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Komplett
BOKASHI
startset med två
hinkar och ett
kilo bokashiströ
850:-

Hjälp med äppelskörden

En hjort på besök letar efter
de sista äpplena. Årets rika
skörd har räckt till både
människor och djur.
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ris ´Mix
Frittelaria meleag
ja 20 cm 6/7
Kungsängslil ____
3:-/st ______

´
of the Striped
Crocus ´King 7/8
cm
Krokus 12
____
4:- /st ______

EKO

Ny!

EKO

EKO

EKO

Ny!

a
Scilla siberic 15 cm 6/7
rna
Rysk blåstjä ___
5:-/st ______

´Alba´
Chionodoxa cm 5+
15
Vårstjärna
___
5:-/st ______

____

Namn_______

um siculum
Nectaroscord90 cm 10/12
Honungslök ___
7:-/st ______

vus´
Narciss ´Recurcm 12/14
40
Pingstlilja
___
9:-/st ______

____________

____________

________
____________

______

____________

Tel______

_______
VÄND!

____________

____________

________
____________

________

at´
Narciss ´Sailbo 12/14
cm
Påsklilja 35 ___
7-/st ______

