
Kära trädgårdsvänner!
Just nu är här riktigt aprilväder med många minusgrader 
på nätterna. Så nu gäller att vara beredd med fiberdu-
karna över ömtåliga löjtnantshjärteblad. För övrigt all 
fokus på våra öppningsdagar som du kan läsa mera om 
på bladet som följer med. Det blir fyra gedigna program 
varje dag, kaffe med hembakat, tid för samtal trädgårds-
vänner emellan och förstås botanisering bland nya peren-
ner, klematis, kryddväxter och allehanda växtstöd och 
pynt för trädgården. Varmt välkomna till som vi hoppas 
trivsamma dagar på Äppelgården.
Bästa hälsningar
Eva och Per
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Nya perenner 
Du hittar en hel del nya och också nygamla sorter i årets 
perennsortiment. Här vill vi lyfta fram några. Vill du för-
handsboka så gör det på boka@applegarden.se
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Nu finns Blomsterhultsrosen till salu 
I januaribrevet skrev vi om rosen som växer på näs-
tan varje gård i byn Blomsterhult mellan Hjälmaren 
och Öljaren. Nu finns den till salu på Äppelgården, vi 
har köpt in ett litet parti så vill du förvissa dig om att 
få ett exemplar så hör av dig på boka@applegarden.se
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Under 
varumärket 
GRÖNT 
KULTUR-
ARVsäljs 
växtmaterial som 
insamlats genom 
Programmet för od-
lad mångfald, POM. 

Fyllda klematishyllor 
Det är inte försent att förhandsbeställa de fem nya sor-
terna som vi presenterade i februari- och marsbreven.
boka@applegarden är adressen.

TRÄDGÅRDSJÄTTEVALLMO
Papaver orientale ´Pattys Plum´

DAGLILJA
Hemerocallis ´Strawberry Candy´

MONTBRETIA
Crocosmia masoniorum ´Lucifer´

JAPANSK STARR
Carex morrowii ´Ice Dance´

FRANSKT KUNGSLJUS
Verbascum chaixii ´Album´

GUL STÄPPLILJA
Eremurus stenophyllus

Driva rabarber inomhus i kruka 
Rabarber är en växt som omedelbart svarar med knoppbild-
ning och så småningom stjälkar och blad om den får litet 
värme. Sätter du den dessutom under en upp- och nervänd 
svart hink får du ljusa, mjälla stjälkar till den första pajen.
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