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Her er den personlige havekalender, som havedyrkere i Danmark har manglet! De praktiske funktioner som
elastikbånd og 12 kraftige plastiklommer er blot en ekstra bonus, for i sig selv indeholder Mit haveår alle de

noteringsmuligheder, havedyrkeren har brug for.

 

Der er blanke, ternede og linjerede sider, om kan bruges til haveplaner, noter og skitser. Derudover er der
sider til notering af vind og vejr, forspiring og personlig tjekliste. Havekalenderen er oplagt at have med sig i

drivhuset eller ved plantebordet, så man aldrig igen skal glemme, hvilken dato man såede tomater, eller
hvornår man plantede stolte kavalerer ud.

 

Mit haveår udgives i tæt samarbejde med Haveselskabet, så hver måned indeholder også en tjekliste med
ting, man skal huske at gøre i løbet af måneden.

 

Havekalenderen vil også være smart at have i kurven, når man tager på plantemarked eller besøger
spændende haver.
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