Bregnerne er begyndt at udrulle deres lange blade på den måde,
som kun bregner kan gøre det.

Kære havevenner.
Ja så er det tid til at så sommerblomster, stikke
mælkebøtter, støtte stauder, forkultivere bønner,
knibe tomater, lægge halm under jordbærrene og meget mere. Se vores
tjekliste med alt det, du kan gøre i haven i maj, hvis du altså har lyst.
https://haveselskabet.dk/tjekliste-til-haven-i-maj
Sneglejagten er gået ind!
Når man går ude i haven, er det let at se, at ikke bare planterne er vågnet,
men sneglene er også i fuld aktivitet. I rigtig mange haver, ligger der nu
under planter, potter og andre gemmesteder små dræbersnegle.
Starten af maj er et godt tidspunkt at indlede jagten på dem, da der ikke er så mange store planter
i haven og dermed steder, hvor de kan gemme sig.
Samtidig kan man udnytte, at de sultne snegle tiltrækkes af spirende planter i de tidligt såede
rækker i køkkenhaven. Læg gamle bræddestykker ud tæt på de nysåede områder. Her vil
sneglene gemme sig om dagen, og det er let at løfte brædderne og samle sneglene sammen.
Lige netop nu er der masser af plantemarkeder – se mere:
https://haveselskabet.dk/lokale/340/arrangementer/
Jeg vil bare lige nævne Agersbøl som jo er afdelingens
plantemarked
Sydøstjylland afdeling

Plantemarked på Agersbøl Gods
Agersbølvej 25, Lindved, 7100 Vejle
(afholdes på gårdspladsen)
Lørdag den 12. maj kl. 10.00 - 13.00
Det er i år 11. gang, der holdes Plantemarked på
Agersbøl Gods. Planter og alle andre haverelaterede ting
kan sælges/købes eller byttes.
Standene skal være opstillet og klar til åbningen kl. 10.00.
Parkering på græsset i alléen op til gården er strengt forbudt. Bunden er blød og græsset må ikke
beskadiges.
Der vil være tombola og mulighed for at købe kaffe/the med eller uden brød.
Tilmelding er ikke nødvendig. Standpladser anvises ved ankomst.
For at udnytte arealet optimalt vil der være folk til at lede trafikken og anvise P-plads.
En standplads koster en gave til tombolaen, ellers er der gratis adgang for købere.
Evt. spørgsmål ang. plantemarkedet rettes til Erik Mørk Hansen tlf. 75732419
mail: emoerk@stofanet.dk
Hvis du vil på havevandring så tjek her, hvor der er åbne haver i Sydøstjylland afdeling:
https://haveselskabet.dk/lokale/340/alle-aabne-haver-liste/
Sæt X i kalenderen - vores næste arrangement – (mere herom senere) : ALPIN AFTEN – ÅBNE
HAVER. Tirsdag den 29. maj kl. 17-21. Ærtevej 12, Dagnæs, 8700 Horsens og Dalagervej 220,
Tyrsted, 8700 Horsens
Følg os på facebook: https://www.facebook.com/Haveselskabet-Bjerre-Herred-808123072610859/

Med venlig hilsen
Haveselskabet - Bjerre Herred

