
Kära trädgårdsvänner!
Senaste veckan har det varit riktigt ruggigt och kallt på 
Äppelgården där vi kämpar på med att få in allt för vin-
tern. Det är växter som måste in i orangeriet, krukor som 
inte får frysa sönder ooch pynt som inte mår bra av att stå 
ute i fukt och kyla. På kvällarna kryper vi in i huset och 
eldar i både panna, vedspis och kakelugn.
På lördag den 22 oktober stänger vi för säsongen men 
tänkte avsluta med att bjuda på kaffe med något hemba-
kat (se nedan).
Nyhetsbreven kommer vi att skicka till dig varje månad 
så att du inte glömmer oss. Du vet ju att det alltid är värt 
en omväg till Äppelgården.
Eva och Per
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Spara värdefulla rötter
Vissa växter är lätta att spara men svåra och långsamma att 
fröså. Så är det t ex med JÄTTEVERBENA Verbena bonarien-
sis och BLÅSALVIA Salva patens. Gräv upp plantorna, spara 
lite av stjälken som ”handtag”, lägg i en låda och fyll på med 
torv eller mullblandad jord. Vattna så att jorden blir fuktig. 
Placera på frostsäker plats, behöver inte vara ljus. Börja vattna 
i februari/mars, vänta på gröna skott som du sticker i såjord. 
Behöver du inte så många plantor kanske det räcker med 
”mammorna”.

Ta vara på höstens goda!
Nu är hög tid att ta reda på det sista av höstens goda i trädgår-
den. Tänk på att en del frukter fortsätter att mogna även efter 
de har skördats.
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Kom och köp våra sista lökar
Löksäsongen lider mot sitt slut och från och med v 42 
säljer vi kvarvarande lökar till halva priset. Finalen 
blir på lördag den 22 oktober då vi tänkte bjuda våra 
mest trogna kunder på kaffe och något hembakat på 
vanliga öppettiden 10-14. I skrivande stund finns ett 
25-tal löksorter kvar. Det finns  också ett fåtal sorter 
av klängväxter också till 50%: klematis ́ Hedda ,́ ́ Mrs 
T Lundell ,́ ́ Royal Velours ,́ ́ General Sikorski ,́ Miss 
Bateman ,́ ́ Piilu ,́ ́ Comtesse de Bouchaud ,́ ́ Mrs Chol-
mondeley ,́ pipranka, tellmankaprifol, bokharabinda, 
japansk träddödare, humle och guldhumle. Vill du vara 
säker på att få något av detta, maila eller slå en signal.
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Lökprakt till nästa år
När det gäller lök måste man ha lite framförhållning. 
Tänk  på att lök som du inte sätter i år kan köpas först 
nästa höst och kom-
mer inte att blomma
förrän våren 2018.
Här har vi satt 11
tulpanlökar i rad
och 11 rader, totalt
121 lökar i lådan. 
Sorten heter 
Tulipa ´Darwin
Hybrid  Mixed`.
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Chili går bra att torka i 
ugnen eller i rumsvärme 
sedan man skurit den i 
bitar. Pröva sedan att mala i 
mandelkvarn.

Gör en daglig runda i trädgår-
den och plocka upp den sista 
fallfrukten. Har äpplet fallit 
mjukt och inte legar så länge 
är det ofta användbart.

Även lite skadade och en aning 
spruckna tomater är användbara.

Gyllenbär Physalis peruviana 
mognar sent men håll ut och 
ta gärna in plantan om du har 
möjlighet.

frånfrån
50% på 
lökar och klematis.
Så bjuder vi på kaffe! 


