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Aktiviteter 2022, presentasjoner, foredrag og salgsturer. 
-Vi ønsker å starte opp igjen med foredrag og salgsturer til hagelag og foreninger i 2022. Vi håper at 

vi denne våren gradvis skal kunne ta opp igjen våre vanlige aktiviteter eksternt vårt gartneri. 

Det betyr blant annet at vi nå tar imot bestillinger/henvendelser angående slike aktiviteter for 2022. 

Sjølsagt må det bli med forbehold, siden de to siste åra har vist oss at ting endres raskt og mye kan 

skje som ligger utenfor vår makt. 

Temaer for våre foredrag og «pratemøter» er helst innenfor Pelargonium og Fuchsia. Dyrking, stell, 

formering og overvintring. Men vi er åpne for andre temaer og demonstrasjoner. Kom med 

forespørsler hvis du har noe på hjertet. 

Om oss:   
- Hagemo planter, gård og gartneri, startet som foretak i år 2000,1 men vi har jo hatt Fuchsia, og 

etter hvert også Pelargonium i fingrene helt siden slutten på 1980-tallet. (Enkelte mener også «på 

hjernen».) Så sjøl om vi markerte 20 år som bedrift i år 2020 har vi vært engasjert med dette i 

nærmere 35 år. 

- I 2021 er vi 4 familiemedlemmer som jobber i den daglige drifta. Og i tillegg til den lange erfaringen 

fra drifta, innehar vi følgende fagkompetanser: agronom, agrotekniker, gartner, Fagtekniker i park og 

hagedrift & hagedesign. Samt fagbrev i service-elektronikk og bachelor i digital animasjon og VR. 

Dette er alle fagområder som kommer meget godt til sin rett i den daglige drifta. Spesielt i en liten 

bedrift som vår. Hvor hver enkelt må ha svært mange, og ulike arbeidsoppgaver på flere og 

sammensatte områder. 

 

  

 
1 Gartneridrifta startet ved generasjonsskiftet i år 2000, men gårdsbruket har vært i familiens eie og drift siden 1901. 
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Titler og temaer å velge i for 2022: 
 

1) Fuchsia, hvordan lykkes vi med dem? (praktisk prat fra vår hverdag) 

Stikkord: Oppvåkning, stiklinger, topping/forming, blomstring/næring/vokseplass og 

vinterforberedelser/-lagring. 

Varighet: 60 minutter 

Kr: 

2) Pelargonium, praktisk dyrking og stell av en «sol- og varmeelsker» i en kort nordisk sommer.  

Her tar vi for oss de største utfordringene.  

- Stikkord: stiklinger, jord, vann, næring, regn, luftfuktighet og bruk av ulike typer 

Pelargonium.  

Varighet: 60 minutter  

Kr:  

3) 20 av våre mest populære Pelargonium. Bilder og presentasjon av sortene.  
- Krever godt lokale med godt synlig lerret for tilskuerne, god projektor og fargegjengivelse. 

Varighet: 30 minutter 

Kr:  

4) 20 av våre mest populære Fuchsia. Bilder og presentasjon av sortene.  
- Krever godt lokale med godt synlig lerret for tilskuerne, god projektor og fargegjengivelse. 

Varighet: 30 minutter 

Kr: 

5) Lær å ta stiklinger av Fuchsia og Pelargonium.  

«Slik gjør vi når vi oppformerer Fuchsia og Pelargonium.» 

- Stikkord: Jord, vann, fuktighet, drenering, lys, tid og temperatur. Masse tips og råd. Still 

spørsmål! 

 Varighet: 40 minutter 

 Kr: 

6) Overvintring av Fuchsia og Pelargonium 

«Slik gjør vi det hos oss, - hvordan kan du gjøre det hos deg?» 

- Stikkord: Høstforberedelser, overvintringssted, temperaturer, lys, vann, skadegjørere og 

beskjæring. Masse tips og råd. Still spørsmål! 

Varighet: 40 minutter 

Kr. 
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7) Sammenslått møtetema. (Tema nr. 5 og 6 - i ett møte - En komprimert versjon av de to temaene) 

 Varighet: 60 minutter 

Kr: 

8) Vi kan delta med plantesalg på ulike markeder, messer og lignende. 

 - Vi kan delta gratis, dersom det forventes et visst antall besøkende til arrangementet. 

Avstand til arrangementssted er avgjørende. Spør oss, så kan vi gjøre en vurdering på om vi kan 

komme gratis til ditt arrangement, eller eventuelt hva kjøring vil koste.  

- Er det et større messearrangement det ønskes at vi melder oss på, ta kontakt!  

 (Denne aktiviteten er altså kun plantesalg). 

 


