
ZBIORY KWIATOW CZARNEGO BZU 2019 

Sezon 2019 zbliza sie wielkimi krokami i jesli tak, jak w zeszlym roku, slonce bedzie mocno swiecic 
musimy byc bardzo szybcy! Ubiegloroczne lato bylo najgoretsze od 1976 r. Zbiory kwiatow czarnego 
bzu skonczyly sie szybko ale dzieki Wam I Waszej ciezkiej pracy bylismy w stanie wyprodukowac  2 
750 090 butelek* soku z kwiatow czarnego bzu w tym roku i wciaz liczymy… 

Stosunkowo lagodna zima i rosnace temperatury wiosenne powinny zapewnic mocny plon w 2019 r., 
a kwiaty powinny rozkwitnac okolo polowy maja! 

 

Kilka prostych, ale waznych rzeczy, ktore warto wiedziec… 

Niezaleznie od tego, czy wybierzesz zarabianie pieniedzy dla siebie, czy pozyskiwanie funduszy na 
wybrana przez siebie organizacje charytatywna, my zaplacimy ci GBP 2,60 za kilogram pieknych, 
swiezych kwiatow czarnego bzu. Lubimy głowki kwiatow czarnego bzu, więc nie przynos nam lodyg. 
Kwiaty musza byc swieze, wiec prosimy dostarczac  je tego samego dnia, w ktorym zostaly zebrane. 
Kwiaty bardzo szybko brazowieja i staja sie bezuzyteczne. 

 

Będziesz potrzebowal… 

Wszystko, czego potrzebujesz, to worki na śmieci, w których możesz umieścić kwiaty i dobre buty do 
chodzenia. Radzimy nosić długie spodnie aby chronic nogi. 

 

Gdzie i kiedy skupujemy kwiaty… 

W 2019 r. skupujemy kwiaty w ponizszych miejscach. Punkty skupu czynne beda popoludniami we 
wszystkie dni tygodnia. 
 

Belvoir Fruit Farms - planowane otwarcie w połowie maja 2019 roku! 
Barkestone Lane 
Bottesford 
NG13 0DH 
 

Uwaga!  Jesli zbierasz bezposrednio z naszych plantacji w Vale of Belvoir, pamietaj, ze wszystkie sa 
ekologiczne, wiec aby odroznic kwiaty z nich pochodzace nalezy je umieszczac w zielonych workach. 
Worki te mozna odebrac w siedzibie Belvoir Fruit Farms lub mozna je znalezc w pomaranczowych 
pudelkach na plantacjach. Zapasy sa odswiezane codziennie wiec nie powinno ich zabraknac.  Mapy 
z zaznaczonymi plantacjami dostepne sa na plantacjach i w naszej siedzibie. 

 

Sacrewell Farm & Country Center - planowane otwarcie w połowie maja 2019 roku! 



Thornhaugh 
Peterborough 
PE8 6HJ 

(Za skrzyzowaniem A1 / A47 w Wansford) 

Swarkestone Nursery, Derbyshire - po wczesniejszym uzgodnieniu. 

W zeszlym roku skupowalismy kwiaty czarnego bzu zebrane z obszaru Swarkestone. W tym roku nie 
jestesmy w stanie byc tam codziennie. Bedziemy skupowac kwiaty tylko tylko przez okreslona liczbe 
dni i chcemy jak najlepiej dopasowac się do Was. Skontaktuj sie z nami jesli preferujesz jakies 
konkretne dni w tygodniu a my postaramy sie dostosowac do wszystkich. Aby uzyskac więcej 
informacji, skontaktuj się z naszym kierownikiem  Andrea Beddows pod numerem 07935 901408. 

 

ZASADY ZACHOWANIA SIE NA WSI (Country Code): 

Nie zbieraj kwiatow w miejscach publicznych, np. dziedzince koncielne.  Zbieraj tylko za 
pozwoleniem z farm, plantacji, I prywatnych posesji.  Szanuj zasady zachowania sie na wsi. 

 

Badz bezpieczny, planuj z wyprzedzeniem i podazaj za znakami. 

Zostaw wszystko w takim samym stanie jak zastales (Zamykaj bramy, zbieraj smieci). 

Trzymaj się publicznych sciezek na polach, na których rosną uprawy. 

Chron rosliny i zwierzeta. Zabierz ze soba smieci. 

Uwazaj na innych ludzi. 

Uzyskaj pozwolenie od wlascicieli ziemi. 

 

Kliknij tutaj, aby uzyskac wiecej informacji o zasadach zachowania sie na wsi. 

Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwon: 

+44 (0) 1476 87028 

Lub bezposrednio do naszego kierownika:  Andrea Beddows  07935 901408 

* 01/01/19 do 18/04/19 


