
MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  ‘‘HHoouussee  CCaallllss’’  

  
••  DDoo  yyoouu  hhaavvee  ggaarrddeenniinngg  pprroobblleemmss  iinn  

yyoouurr  hhoommee  llaannddssccaappee  tthhaatt  yyoouu  ccaannnnoott  

ssoollvvee??  WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  aa  ‘‘HHoouussee  CCaallll’’  ttoo  

ttaallkk  aabboouutt  yyoouurr  llaawwnn  oorr  ggaarrddeenn??  

  

AAfftteerr  yyoouu  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  ssppeecciiffiicc  iissssuueess  iinn  

yyoouurr  hhoommee  llaannddssccaappee,,  ccaallll  ttoo  sscchheedduullee  aa  

‘‘HHoouussee  CCaallll’’  aanndd  aa  tteeaamm  ooff  cceerrttiiffiieedd  MMaasstteerr  

GGaarrddeenneerrss  wwiillll  aaccccoommppaannyy  yyoouu  oonn  aa  oonnee--hhoouurr  

ttoouurr  ooff  yyoouurr  llaawwnn  aanndd  ggaarrddeenn  ttoo  oobbsseerrvvee,,  

aasssseessss  aanndd  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  ssuucchh  aass::  

  

••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ppllaannttss  iinn  yyoouurr  

llaannddssccaappee    

  

••  LLaawwnn  ccaarree  ppllaann  

  

••  SSuuggggeessttiioonnss  ffoorr  nneeww  ppllaannttss  aanndd  

ppllaannttiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  

  

••  WWaatteerriinngg  aanndd  mmuullcchhiinngg  aasssseessssmmeennttss  

  

••  IInnssttrruuccttiioonnss  oonn  ccoommpplleettiinngg  aa  ssooiill  

ssaammppllee  ssuubbmmiissssiioonn  

  

••  RReevviieeww  ooff  BBCCMMGGVVAA  GGaarrddeenniinngg  bbyy  tthhee  

MMoonntthh  
 

AA  $$5500  ddoonnaattiioonn  iiss  rreeqquueesstteedd..  AAllll  pprroocceeeeddss  ggoo  

ddiirreeccttllyy  iinnttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  BBrruunnsswwiicckk  CCoouunnttyy  

BBoottaanniiccaall  GGaarrddeenn..  TToo  sscchheedduullee  aann  

aappppooiinnttmmeenntt  ssttaarrttiinngg  iinn  MMaarrcchh,,  ccoonnttaacctt  TToomm  

WWooooddss,,  VVoolluunntteeeerr  CCoooorrddiinnaattoorr,,  

ttoomm__wwooooddss@@nnccssuu..eedduu;;  

  991100--225533--22661100  

MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  PPllaanntt  SSaalleess    
 

IInn  22001166,,  wwee  aarree  ooffffeerriinngg  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  

ppllaanntt  ssaalleess::  

  

••  SSpprriinngg  PPllaanntt  SSaallee                                                  

AApprriill  1144  ––  1155  

AA  wwiiddee  sseelleeccttiioonn  ooff  sshhrruubbss  aanndd  fflloowweerrss  

ssuuiitteedd  ttoo  ggrroowwiinngg  iinn  oouurr  ZZoonnee  88  wwiillll  bbee  

ooffffeerreedd..  TThhiiss  iiss  aa  ppooppuullaarr  ssaallee  aanndd  oofftteenn  

ccuussttoommeerrss  aarree  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  ggaatteess  ttoo  

ooppeenn..      

  

••  NNaattiivvee  PPllaanntt  FFaaiirr  aanndd  SSaallee                        

MMaayy  2200  &&  2211                                                                                    

WWiitthh  tthhee  ccoonnttiinnuueedd  ppooppuullaarriittyy  aanndd  ddeemmaanndd  

ffoorr  NNaattiivvee  PPllaannttss,,  wwee  aarree  ooffffeerriinngg  aann  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  aanndd  ppuurrcchhaassee  

NNaattiivvee  PPllaannttss..    

  

••  FFaallll  OOnnlliinnee  PPllaanntt  SSaallee  

          AAuugguusstt  2222  --  SSeepptteemmbbeerr  1100  

SSttaarrttiinngg  AAuugguusstt  2222,,  ccuussttoommeerrss  ccaann  ppllaaccee  

oorrddeerrss  ffoorr  sshhrruubbss,,  ttrreeeess,,  aanndd  fflloowweerrss  oonnlliinnee  

aatt  wwwwww..BBCCMMGGVVAA..oorrgg..  PPiicckkuupp  iiss  tthheenn  

sscchheedduulleedd  ffoorr  SSeepp  2299  --  OOcctt  11..  

  

VViissiitt  oouurr  ppllaanntt  ssaallee  wweebbssiittee,,  

wwwwww..BBCCMMGGVVAA..oorrgg  ffoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  

aabboouutt  eeaacchh  ssaallee..  

  

SSiiggnn  uupp  aatt  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  hhoommeeppaaggee  ffoorr  

ppllaanntt  ssaallee  aalleerrttss  aanndd  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  kknnooww..  

  

AAllll  ppllaanntt  ssaalleess  aanndd  ppiicckkuuppss  aarree  llooccaatteedd  aatt  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommpplleexx  iinn  BBoolliivviiaa;;    

TThhee  ssaalleess  aarreeaa  iiss  llooccaatteedd  bbeehhiinndd  BBuuiillddiinngg  NN,,  

2255  RReeffeerreenndduumm  DDrriivvee..  

  

‘‘AA  DDaayy  iinn  tthhee  YYaarrdd’’  CCllaasssseess    
  

TThheessee  vveerryy  ppooppuullaarr  lleessssoonnss  pprroovviiddee  tthhee  

bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee  nneeeeddeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  

aa  yyaarrdd  aanndd  ggaarrddeenn  iinn  oouurr  ccooaassttaall  ppllaaiinn  ooff  

NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa..  TThhee  ccoosstt  iiss  $$7755..0000  aanndd  

iinncclluuddeess  ssiixx  ––  22  ½½  hhoouurr  sseeggmmeennttss..  
 

TThhee  ttooppiiccss  ffoorr  tthhee  66  sseeggmmeennttss  aarree::  

••  SSooiill  aanndd  FFeerrttiilliizzaattiioonn  

••  LLaawwnnss  aanndd  IIrrrriiggaattiioonn  

••  WWooooddyy  OOrrnnaammeennttaallss  aanndd  PPrruunniinngg  

••  AAnnnnuuaallss,,    BBuullbbss  &&  PPeerreennnniiaallss  

••  IInnsseeccttss  aanndd  DDiisseeaasseess  

••  VVeeggeettaabblleess  &&  FFrruuiittss..    

  

  

SSeessssiioonn  11  

TTuueessddaayyss,,  SSeepptt..    66  --  OOcctt..  1111      

CCllaasssseess  ffrroomm  22--44::3300ppmm  

SStt..  JJaammeess  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  

  

SSeessssiioonn  22  

MMoonnddaayyss,,  SSeepptt..  1122--  OOcctt..  1177  

CCllaasssseess  ffrroomm  99--1111::0000aamm  

EExxtteennssiioonn  OOffffiiccee,,  BBoolliivviiaa  
 

SSeessssiioonn  33  

WWeeddnneessddaayyss,,  OOcctt..  55--  NNoovv..  1166  

CCllaasssseess  ffrroomm  44::3300--66::0000ppmm  

EExxtteennssiioonn  OOffffiiccee,,  BBoolliivviiaa  
 

  

TToo  rreeggiisstteerr  ffoorr  ccllaassss,,  ccoonnttaacctt    

TToomm  WWooooddss,,  VVoolluunntteeeerr  CCoooorrddiinnaattoorr,,  

ttoomm__wwooooddss@@nnccssuu..eedduu;;  

  991100--225533--22661100  



BBeeccoommee  aa  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr    
 

EExxtteennssiioonn  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  vvoolluunntteeeerrss  wwoorrkk  

wwiitthh  NNCC  CCooooppeerraattiivvee  EExxtteennssiioonn  ttoo  pprroovviiddee  

ggaarrddeenneerrss  wwiitthh  uunnbbiiaasseedd,,  rreesseeaarrcchh  bbaasseedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ggaarrddeennss,,  llaawwnnss  aanndd  

llaannddssccaappeess..  

  

UUnnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  EExxtteennssiioonn  aaggeennttss,,  

vvoolluunntteeeerrss  ccoommpplleettee  aa  4400--hhoouurr  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraamm,,  ppaassss  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  aanndd  ccoommpplleettee  

aa  4400--hhoouurr  iinntteerrnnsshhiipp..  TToo  rreemmaaiinn  aaccttiivvee  iinn  tthhee  

pprrooggrraamm  vvoolluunntteeeerrss  mmuusstt  lloogg  aa  mmiinniimmuumm  ooff  

2200  hhoouurrss  ooff  vvoolluunntteeeerr  sseerrvviiccee  aanndd  1122  hhoouurrss  

ooff  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  eeaacchh  yyeeaarr..  

  

BBrruunnsswwiicckk  CCoouunnttyy  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerrss  ccaann  bbee  

ffoouunndd  vvoolluunntteeeerriinngg  aatt  FFaarrmmeerrss  MMaarrkkeettss,,  

ooffffeerriinngg  PPllaanntt  SSaalleess,,  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  JJuuvveenniillee  

RReessttiittuuttiioonn  aanndd  sscchhooooll  hhoorrttiiccuullttuurraall  

pprrooggrraammss,,  mmaakkiinngg  ‘‘HHoouussee  CCaallll’’  vviissiittss  aanndd  

tteeaacchhiinngg  ‘‘AA  DDaayy  iinn  tthhee  YYaarrdd’’  ccllaasssseess..  

  

SSeevveennttyy--tthhrreeee  ccoouunnttiieess  iinn  NNCC  ooffffeerr  tthhee  

EExxtteennssiioonn  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  pprrooggrraamm  aanndd  

tthheerree  aarree  ccuurrrreennttllyy  oovveerr  44,,000000  aaccttiivvee  

EExxtteennssiioonn  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  vvoolluunntteeeerrss..    

  

2016 Master Gardener Classes 

September 13 - October 27 
 

CCllaasssseess  mmeeeett  eevveerryy  TTuueessddaayy  aanndd  TThhuurrssddaayy  

ffrroomm  99aamm  --  1122::0000ppmm..  

  

AA  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  aapppplliiccaannttss  aarree  aacccceepptteedd..  

TToo  aappppllyy,,  ccoonnttaacctt  SSaamm  MMaarrsshhaallll,,  HHoorrttiiccuullttuurraall  

EExxtt  AAggeenntt,,  wwssmmaarrsshh22@@nnccssuu..eedduu;;    

991100--225533--22661100..  

  

MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt  

 TThhee  BBrruunnsswwiicckk  CCoouunnttyy  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  
VVoolluunntteeeerr  AAssssoocciiaattiioonn  iiss  aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  

MMaasstteerr  GGaarrddeenneerrss  iinn  BBrruunnsswwiicckk  CCoouunnttyy,,  

NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa..  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  aaiimmss  ttoo  

ssuupppplleemmeenntt  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess  

pprroovviiddeedd  ttoo  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerrss,,  tthhuuss  

eennhhaanncciinngg  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  eexxppeerrttiissee,,  

ttoo  eennhhaannccee  ffrriieennddsshhiippss  aanndd  pprroommoottee  aa  ssppiirriitt  

ooff  ggoooodd  ffeelllloowwsshhiipp  aammoonngg  iittss  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  

ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  aanndd  

eexxppeerriieenncceedd  ssoouurrccee  ooff  vvoolluunntteeeerrss  wwhhoo  ccaann  

ccoommpplleettee  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  

CCooooppeerraattiivvee  EExxtteennssiioonn  AAggeennttss..  

  

______________________________________________________  

  

  

  

LLeeaarrnn  mmoorree  aabboouutt  uuss    

 

NNCC  EExxtteennssiioonn  GGaarrddeenniinngg  

hhttttpp::////ggaarrddeenniinngg..cceess..nnccssuu..eedduu//  

  

BBrruunnsswwiicckk  CCoouunnttyy  MMaasstteerr  GGaarrddeenneerrss  

hhttttpp::////wwwwww..bbccmmaasstteerrggaarrddeenneerrvvaa..oorrgg//  

  

PPllaanntt  SSaallee  WWeebbssiittee  

hhttttpp::////wwwwww..bbccmmggvvaa..oorrgg//      
 
 
 

 

  

  
  

  

  

22001166  CCoommmmuunniittyy    

CCaalleennddaarr  ooff  EEvveennttss  
  

  

PPllaanntt  SSaallee  ddaatteess  

  

‘‘HHoouussee  CCaallll’’  vviissiittss    

  

‘‘AA  DDaayy  iinn  tthhee  YYaarrdd’’  ccllaasssseess      

  

BBeeccoommee  aann  EExxtteennssiioonn    

MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  VVoolluunntteeeerr  

  

  

  

BBrruunnsswwiicckk  CCoouunnttyy    

EExxtteennssiioonn    

MMaasstteerr  GGaarrddeenneerr  

VVoolluunntteeeerrss  

  
wwwwww..bbccmmaasstteerrggaarrddeenneerrvvaa..oorrgg  


