ZBIORY CZARNEGO BZU 2018
Potrzebujemy Twojej siły zbierania!
Po trudnej zimie słońce w końcu włożyło kapelusz i wychodzi, by dzielić się dobrym czasem
lata. Wraz z nim przychodzi obfitość czarnego bzu.
Przygotujcie się więc, liczymy, że zakasacie rękawy i pomożecie nam zebrać kolejną,
rekordową ilość kwiatów czarnego bzu. Tak abyśmy mogli nadal produkować dla was wasz
ulubiony Elderflower Cordial i Elderflower Presse.

Kilka prostych, ale ważnych rzeczy do zapamiętania...
Płacimy 2,50 £ za kilogram kwiatów. Przyjmujemy tylko korony kwiatów czarnego bzu, więc
prosimy,nie przynoście łodyg. Kwiaty muszą być świeże, więc prosimy o dostarczenie
kwiatow w tym samym dniu, w którym zostaly zebrane, ponieważ bardzo szybko stają się
brązowe i tym samym bezużyteczne.

Będziesz potrzebował...
Wszystko czego będziesz potrzebował to worek na śmieci, do którego można włożyć kwiaty i
dobre buty do chodzenia. Radzimy nosić długie spodnie, aby uniknąć poparzenia przez
pokrzywy.

Kiedy i gdzie przywieźć zebrane kwiaty...
Belvoir Fruit Farms - Otwarte: Od 29 maja do czasu, aż znikną wszystkie kwiaty
Barkestone Lane
Bottesford
NG13 0DH
Otwarte 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, od 14:30 do 18:30
Sacrewell Farm & Country Center - Otwarte: Od 1 czerwca do czasu, aż znikną wszystkie
kwiaty
Thornhaugh
Peterborough
PE8 6HJ
(SkrzyżowanieA1 / A47 w Wansford)
Otwarte 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, od 14:30 do 17:00
Swarkestone Nursery - Otwarte: Od 6 czerwca, do czasu, aż znikną wszystkie kwiaty...
Lowes Lane
Swarkestone
Derbyshire
DE73 7GQ
Otwarte 5 dni w tygodniu, od środy do niedzieli, od 15:00 do 17:00
Thaymar Ice creams - Otwarte: Od 6 czerwca do czasu, aż wszystkie kwiaty znikną...
Haughton Park Farm

Nr Bothamsall
Retford
DN22 8DB
Otwarte 5 dni w tygodniu, od środy do niedzieli, od 15:00 do 17:00
Country Code:
Nie zbieraj w miejscach publicznych, np. Ogród przykościelny tylko z pól za zgodą
właściciela. Proszę przestrzegać Country Code:
- Bądź bezpieczny, planuj z wyprzedzeniem i podążaj za wszelkimi znakami
- Pozostaw bramy i posiadłość w takim samym stanie jak zastałeś
- Trzymaj się publicznych ścieżek na polach, gdzie rosną rośliny
- Chroń rośliny i zwierzęta i zabierz śmieci do domu
- Uważaj na innych ludzi, nie przeszkadzaj
- W stosownych przypadkach uzyskaj zezwolenie od właściciela gruntu
Więcej informacji o Country Code można znaleźć na stronie internetowej
countrysideaccess.gov.uk.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń:
+44 (0) 1476870286

