Året runt i den ekologiska trädgården
grundkurs i organisk-biologisk odling

Kursen vänder sig till dig, som vill börja odla i mindre eller lite större skala. Du behöver inga förkunskaper. Har du odlat innan, så lär du dig säkert mycket nytt ändå. Vi ger en grundlig genomgång av hur
samspelet mellan mikrolivet i jorden och plantorna är en förutsättning för all odling. Vi går igenom alla
moment i trädgården under året från plantuppdragning till skörd och förvaring. Och vi pratar lite om
varför ekologisk odling är nödvändig för att rädda vårt klimat och vår miljö.

Kursens innehåll:
Jordens beskaffenhet och mikrolivets betydelse för odlingen
Metoder för att hålla jorden frisk och högavkastande
Varför odling med konstgödning och gifter inte kan fungera i längden
Planering av växtföljd
Hur jag startar en odling och dödar allt ogräs
Konsten att dra upp plantor
Att bereda och gödsla jorden på rätt sätt
Användning av organisk material, kompost, stenmjöl och algmjöl
Marktäckning - för- och nackdelar
Att lägga en kompost
Att lägga bäddar
Sådd och utplantering
Att rensa ogräs och att slippa ogräs. Fördröjda såbäddar.
Bekämpning av angripare som kålfjäril, sniglar, sorkar, rådjur etc
Användning av fiberduk, drivbänkar och växthus
Samodling, gröngödsling och fånggrödor.
Val av sorter
Skörd och förvaring
Att ha färska grönsaker hela året om
Varför egna, nyskördade, ekologiska grönsaker ger oss en bättre hälsa
Varför ekologisk odling är nödvändig för vår planet
Olika redskap och metoder
Teoretiska genomgångar och diskussioner varvas med film, bilder och praktiska
övningar.
Kursen kan genomföras på 3-4 tillfällen där varje träff omfattar ca 3
timmar. Kostnad: beror på antal deltagare och om ev. inköp av material ska göras. Hör av er till oss på Studiefrämjandet, för mer info.
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Åke Wikström, som leder kursen, har både odlat ekologiskt och
hållit kurser i Organisk-Biologisk odling sedan 70-talet och driver
idag företaget Hållbar Hälsa med flera hektars grönsaksodling,
gårdsbutik och hemleveranser av grönsaker. Han har tidigare varit
lärare på Chalmers.

