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NYHETSBREV APRIL - MAJ 2020 

 

Tyvärr måste vi ställa in Workshop och ympning på Annan Dag påsk 

den 13 april.  

Det är inte möjligt att ympa fruktträd tillsammans utan att komma varandra nära. Tråkigt 

att ställa in eftersom denna träff är ett trevligt tillfälle för medlemmarna i föreningen att 

mötas och göra något roligt tillsammans. De flesta träden nere i odlingen har kommit till vid 

kurser i ympteknik eller workshops.   

Våren 2020 vill vi nog glömma eller i vart fall förpassa till längst ner i källaren. En årstid som 

i vanliga fall betyder glädje för de flesta och kanske i synnerhet för de med gröna fingrar. 

Men, läget är som det är, inget vi råder över. 

Oavsett vilka vi är, ålder eller satta i karantän så är vistelse utomhus verkligen bra för 

kropp och själ. Ta tillfället i akt, besök Äppeldalen och vandra runt i odlingen utan 

trängsel. Det ser så bra ut! 

Så här kan man också göra: KARANTÄNYMPNING 

Varför inte ympa in fler sorter i fruktträden därhemma eller göra nya! Också perfekta Ge 

bort presenter. 

Medlemmar som kan och vill ympa fruktträd erbjuds följande: dels de av föreningens 

grundstammar som måste ympas om för 30 kr/st, dels några färdigympade träd med 

värmländska sorter för 100 kr/st. 

Eller ett ympkit som Sven kan lämna ut. Ett vinterkit med grundstam äpple eller päron, 

varmflytande ympvax, ympband och vald ympkvist. Extra grundstam 30 kr/st. Alternativt ett 

vårkit för ympning när träden savar i maj med kallflytande ympvax, ympband och vald 

ympkvist. Priset är 60 SEK för ett vinterkit och 40 SEK för ett vårkit. Ympdokument 

medföljer. Sök på Youtube filmer som visar hur ympning går till. Sökord grafting, impfen, 

inoculation, podning. 

Med största sannolikhet kommer även Äppelblomsfesten den 9 maj att 

ställas in. 

Glöm inte att hålla dig uppdaterad på www.appeldalen.se och via vår Facebookgrupp. 

Önskar att vi kan ses snart! 

Styrelsen/Sven Levin  

http://www.appeldalen.se/

