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Nyhedsbrev #1 Vinter 2021

・Haveviden・Inspiration・Gode tilbud・
Velkommen til Birk & Barfods første nyhedsbrev...
Det har været en hektisk rejse mod en havebutik på nettet, men nu er vi her, og vi
er meget glade
Tak fordi i har taget så godt imod os, og lad os så komme i gang!
De bedste hilsner Rie & Anja

Foto: AnneMie Dreves

Beskæring eller ikke beskæring, det er spørgsmålet...

På dette tidspunkt af året, kan alt stort set alt beskæres. Dog er det klogt at vente
med stauderne til omkring marts måned, da fugle og insekter spiser frø fra de
visne blomsterstande, og finder gemmesteder mellem stilke og kvas. Men også
fordi staudernes stilke "fanger" vildfarne blade, som derved er med til at isolere
basis af stauderne, og får dem godt gennem en eventuel hård frostvinter.
Men træer og buske kan godt få en trimmer, og man kan selvfølgelig også fælde
et helt træ, hvis det er nødvendigt. Men inden man gør det, skal man lige være
opmærksom på en ny regel Miljøstyrelsen har indført pr. 1. november 2021. Fra 1.
november til 31. august, er det ikke tilladt at fælde træer med spættehuller, eller
hule træer i det hele taget.
Så hvis man skal have fældet et træ med disse egenskaber, må det kun fældes i
perioden 1. september til 31. oktober.
Det er vigtigt at huske, da man faktisk kan risikere at få en bøde...
Det er absolut værd at bevare gamle hule træer, eller spættehullede træer. De er
bosted for et mylder af insekter, og flagermus og fugle finder ofte en bolig i de
hule træer. Flagermus er desuden fredet, så det kan betale sig at undersøge et træ
grundigt inden man hiver motorsaven frem.

Hule træer og træer med spættehuller må kun fældes i september og
oktober
Træer, hvor der bor flagermus, må du ikke fælde
Har du gamle, krogede træer med store huller eller løs bark, skal du
være særligt opmærksom på fugle og flagermus.

Tilbud på vores populære blomsterblanding

'Lutter urter, uden græs'
Vores frøblanding 'Lutter urter, uden græs' er den mest populære af vores 6
forskellige blomsterblandinger. Vi har valgt at lave et tilbud i november og
december, på netop denne blanding, så du kan nå at købe den som julegave
til din naturven og haveelsker, lægge den i en pakkekalender, give den som
værtsgave, eller så den selv...
Blandingen indeholder bl.a. smukke, robuste hjemmehørende blomster som
blåhat, dagpragtstjerne, smalbladet klokke og prikbladet perikon. I alt 20
forskellige urter, og ingen græsser. Det gør 'Lutter urter, uden græs' en
smule dyrere til forskel fra vores andre blomsterblandinger, men den kan til
gengæld strækkes langt.
Vi anbefaler som udgangspunkt at indholdet (10g) rækker til ca. 5 m2, men
den kan godt strækkes til ca. 10 m2 ifølge producenten.

Hvis det er sne og frostvejr, så vent med at så frøene til det tidlige forår...

Før 75,- NU 50,-

Du kan få blandingen lige her

Lidt om biodiversitet, og stor skjallers vej gennem livet...

Ved du hvor vigtigt det er for vores
biodiversitet at vi har
hjemmehørende planter i haven?
Dette udbredelseskort gælder for stor
skjaller, Rhinanthus serotinus, og
fortæller os at denne plante er skabt,
og har udviklet sig i Europa og det
vestlige asien. Altså er den
hjemmehørende i Danmark.
I kampen for overlevelse, har planten i
løbet af tusindvis af år, udviklet
mekanismer som har givet den fordele
frem for andre. Stor skjaller har fx lært
sig at snylte på græsrødder, og
selvfølgelig kun de græsarters rødder
som også findes her i området. Andre
planter tilpasser sig de insekter der
findes i nærheden, og samarbejder på
forunderligste vis om føde, bestøvning
og værn imod fjender.
Fremmede og eksotiske planter er ikke
en del af dette samspil, og har ofte
ingen eller begrænset værdi for
danske insekter. Derfor er de
hjemmehørende planter vigtige
medspillere i naturen.

Stor skjaller, Rhinanthus serotinus

Det er selvfølgelig helt i orden og ok,
at blande sine vilde planter med
kulturplanter. Vi gør det selv! Svælger i
blåhat, kællingetand og harefod, og
blander dem i et skønt sammensurium
med morgenfruer, tallerkensmækkere
og tagetes. Sålænge man har øje for
hvad der er vigtigt for insekterne her
til lands, kan man sagtens blande...

Bogidé
Vild med det vilde i 'Naturhaven'
I bogen 'Naturhaven' er der masser af
gode råd og idéer til at gøre haven
mere naturvenlig. Kvashegn,
levesteder for insekter og andre dyr,
hvilke planter sommerfuglene
foretrækker, og meget, meget mere.
Proppet med god og brugbar viden,
som er let at indføre i ens egen have.
Pris 279,-
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