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Nyhedsbrev #6・ Sommer 2022
・Haveviden・Inspiration・Gode tilbud・

Tekst

Vi er kommet godt igennem sommeren, og håber I er det samme.
Nu starter frø-sæsonen for alvor op igen, og vi kan love alverdens spændende
tiltag og nye varer.
Det mest spændende i nær fremtid er Birk & Barfods LILLE VILDE MARKED.
Søndag d. 14. august kl. 10.00 åbner vi haven på Strandvejen 45b i
Frederiksværk, og holder marked for vilde frø, vilde planter, haveredskaber og
meget andet. Det vil være rundvisning i haven kl. 11.00, hvor man kan se
kvashegn, vand i haven, masser af dødt ved, krat, veteraniserede træer og meget
mere. Vi viser også gerne hvor den store koloni af nordisk fugleedderkop befinder
sig, UUUHH...
. Der vil være kaffe og te ad libitum hele dagen, og mulighed
for at sidde i haven og nyde den. I garagen har Birk & Barfod stillet hele butikken
frem, og der vil være salg af vores 145 enkeltarter og 8 blomsterblandinger med
lidt søndagsrabat. Få fx en rigtig dansk tørst, Rhamnus frangula i potte til 100 kr.,
lækre havetæpper i genanvendte tekstiler til 169 kr, såbakker, stiketiketter,
havebøger og alt andet fra shoppen, og lidt til.
Parkering foregår langs Strandvejen.
Vi glæder os til at se jer...
Hilsen Rie & Anja

Så en-årige, to-årige og flerårige nu

Det er blevet sensommer og det betyder at det er plantetid igen. Sommeren har
været tør, og det er svært at være en lille ny spire, når solen bager og jorden er
tør. Derfor er det meget bedre at vente med at så til sidst på sommeren. Jorden er
lun og det begynder (som regel) at regne regelmæssigt, og det er gode vilkår for
spirer. Det gælder både hvis man skal til-så større blomsterenge og bede, men
også for enkeltarter der sås i bakker.
Både de en-årige som først skal spire i foråret, de to-årige som skal sætte roset
nu, og de flerårige (stauder) der behøver en kuldeperiode, kan alle sås nu. Alle de
vilde arter tåler vinterkulden, det er de vant til. Nogle af arterne behøver kulden
og fugten, og nogle tåler den bare. Vi anbefaler at man sår enkeltarterne i bakker.
Enten bredsået i spirekasser eller enkeltvis med 2-4 frø i hver celle. Så i ugødet
spire/så-jord, gerne uden spagnum. Bakkerne kan dækkes med visne blade, en
plantedug, eller bare stilles i drivhus eller drivbænk, hvis man har adgang til det.
Stedet man placerer såbakkerne skal være koldt, fugtigt og beskyttet fra dyr og
mennesker der tramper i dem eller spiser frøene. Hold bakkerne let fugtige
vinteren igennem. Ikke drivvåde, men heller ikke knastørre. Husk at skrive en
stiketiket til hver art, for man glemmer hvad man har sået hvor. Når alt er sået til,
kan man roligt afvente foråret, hvor det hele bliver levende så snart varmen
kommer.

Udstyr til såning, nu med push-plade

Vi har igen fået såbakker og tilhørende udstyr i shoppen. Gode solide
produkter lavet af genbrugsplast, der kan holde i mange år, især hvis man passer
på dem
. Vi synes at bakken med 150 celler er ret god i størrelsen til vores
planter, og sammen med undervandingsbakken der passer til, har du et godt
såsæt. Som noget nyt kan du også få en smart push-plade, som med et enkelt
tryk kan presse alle 150 plugs op på en gang, når de skal pottes op eller plantes
ud. Virkeligt arbejdsbesparende, hvis man har mange bakker.
Såbakker, underbakker og push-plade fås lige her

Gratis vild gulerod på alle ordrer i august!

Vi elsker vild gulerod, Daucus carota. Det er en nem og taknemmelig plante
at starte med i den vilde have, OG VI VEDLÆGGER EN GRATIS POSE VED
HVER ORDRE I AUGUST. Strø frøene ud på et stykke bar jord, og vent. Lad
dem få en kuldeperioden hen over vinteren, og til foråret vil vil gulerod spire
med små tynde græsagtige spirer, som vil udvikle sig til en roset af grønne
blade hen over sommeren. Først året efter vil planten sende en kæmpestor
blomsterstilk op med store runde filigranskærme. Så meget værd at vente på.
Man kan være heldig at den blomstrer allerede første år, men så skal man
også være lidt heldig...

Se mere om vild gulerod her

Nyhed! Småplanter til salg i shoppen

Mangler du et drivhus, drivbænke eller andet egnet sted til at spire frø, men stadig
vil dyrke planterne selv, kan det være en god ide at købe småplanter frem for frø.
Birk & Barfod har længe gerne ville sælge småplanter (også kaldet plugs, eller
plugplanter), og nu har vi fundet en leverandør, som har mange spændende vilde
arter.
Vi starter med et sortiment på 10 forskellige urter:
Aks-ærenpris, Veronica spicata
Bakkenellike, Dianthus deltoides
Nikkende kobjælde, Pulsatilla vulgaris
Almindelig gyldenris, Solidago virgaurea
Almindelig mælkeurt, Polygala vulgaris
Stor knopurt, Centaurea scabiosa
Engkarse, Cardamine pratensis
Hundeviol, Viola canina
Djævelsbid, Succesia pratensis
Hjertegræs, Briza media
Småplanterne koster 40 kr. stk og 3 stk. for en flad hundredelap.
Følg med i shoppen (eller Facebook og Instagram), når småplanterne kommer til
salg i løbet af august.

Foto: Hajotthu at German Wikipedia. Lynne Kirton.

Afhentning af ordrer
Det er muligt at afhente sine bestillinger fra Birk & Barfod, i butikken Barfods
Have. Barfods Have ligger i Kajgaden på Hundested Havn, så hvis man bor i
lokalområdet, eller er på smuttur til skønne Hundested, så kan man spare fragten.
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