
Kära trädgårdsvänner!
Äntligen har vi fått lite regn, cirka 20 mm och har sluppit 
vattna under några dagar. Sensommardagarna är härliga 
och vi har kunnat slå av lite på takten och så sakteliga 
börjat förbereda för hösten. Men vi har ett par markna-
der kvar, Enköpings trädgårdsdag den 2 september och 
Äppeldgarna på Julita den 16-17 i samma månad. Har 
du möjlighet så passa på att besöka oss där. Med det här 
brevet följer våra löklistor med kvalitetslök direkt från 
Holland. Nytt för i år är att flera sorter är ekologiskt 
odlade (mer om detta nedan). På perennborden finns 
höstblommande sorter och vi har även hyfsad sortering av 
klematis, kryddor och rabarber.
Ägna nu en stund åt våra löklistor och tänk att det snart 
kommer en ny vår!
Eva och Per
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Malabarspenat
– ingen spenat!I

Nu finns sedummatta hemma igen
Leveransen blev något försenad men nu finns ett mindre 
parti på Äppelgården. Sedummattan består av många olika 
torktåliga sedumarter odlade på stark väv med integrerat 
armeringsnät. Mattan levereras i bitar om 80 x 100 cm och 
kan skäras eller sågas och kan användas både för tak- och 
markläggning.
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Ekologisk lök på mångas begäran
Flera har frågat efter ekologiskt odlad blomsterlök och 
i år har vår holländska leverantör så många ekologiska 
sorter att vi tyckte det var tid att erbjuda våra kunder 
dessa. Lökarna kommer från certifierade odlare och är 
särskilt attraktiva för bin, fjärilar och andra insekter. 
Priserna är något högre men det kompenseras på vissa 
sorter av att de ekologiska lökarna är något mindre så 
att utpriset ändå blir det samma. Som vanligt strävar vi
efter att du ska få så stora lökar som möjligt när vi kan 
välja lökstorlek. Storleken på lök är lika med omkret-
sen i centimeter på bredaste stället. Gör ett mätverktyg 
av en graderad pappersremsa eller använd ett vanligt 
måttband och kolla ska du få se att det stämmer.

Nu är rätta tiden att föröka perenner. På översta raden finns 
delade plantor av BERGENIA Bergenia ´Baby Doll´, en 
ljusrosa sort som bara blir 20-30 cm. På nedre raden har vi 
”fångat in” FINGERBORGSBLOMMOR Digitalis purpurea 
´Alba´ på rymmen i trädgården och krukat dessa.
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Malabarspenat, Basella 
alba, växer vild i Afrika, 
Sydamerika och Kina 
där den ingår i många 
traditionella rätter. Den 
är perenn men vi får 
odla den som ettårig. 
Använd de krispiga 
bladen men även tunna 
stjälkar och toppskott 
kan användas. Trivs ute 
i skyddat läge men även 
på fönsterbrädan. Just 
nu finns fina plantor på 
Äppelgården. På bilden 
klänger den på portalen 
till vår lilla damm.
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