Trädgård och Miljö
– skapa en trivsam och levande trädgårdsmiljö

Sjöbo Trädgårdsförening arrangerar en spännande
och intressant temadag lördag 29 mars 2014.

Sjöbo
Trädgårdsförening

09.30 – SAMLING OCH FIKA
10.00 – Växtskydd i trädgården – Maj-Lis Pettersson
Vilka skador kan dyka upp på våra trädgårdsväxter, hur förebygger man angrepp och
hur kan man bekämpa dem. Den som känner till skadegörarnas biologi, kan förebygga
skador och hålla växterna friska med odlingsåtgärder eller biologisk bekämpning.
Maj-Lis Pettersson är en välkänd radioröst i Odla med P1. Hon har i många år hunnit svara på ett oändligt antal frågor om varför växter verkar konstiga och sjuka.
Växtskydd är hennes specialitet och hon är hortonom och fd. statskonsulent på
Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Maj-Lis har skrivit böcker och artiklar om
växtskydd, medverkar i undervisning och är ofta anlitad som föredragshållare.
11.15 – Växter som lockar fjärilar och andra insekter – Eva Wirén
Bland våra växter finns sådana som lockar olika insekter som t ex fjärilar, humlor och
blomflugor. Fladdrande fjärilar ger rabatten ett uttryck av sirlig skönhet. Färggranna,
fladdrande vingar ger trädgården en ny dimension, samtidigt som naturens mångfald
gynnas. Surrande bin och humlor ger en mer levande trädgård. Insektslockande växter
är dessutom ofta doftväxter. Vi kommer att få tips på bra insektsväxter, både perenner
och buskar. En kort information om E-plantor ingår i föredraget.
Eva Wirén är hortonom och har tidigare varit trädgårdsrådgivare på Riksförbundet
Svensk Trädgård. Hon arbetar på perennavdelningen på ett garden center i Stocholm.
12.00 – LUNCH
Rundvandring bland tomtarna på Sjöbo Tomtemuseum.
Trädgårdstomten har sitt ursprung i renässansens trädgårdskonst och finns även som
dekoration i dagens trädgårdar.
13.15 – Komposten – Trädgårdens energikälla – Gunnar Eriksson
Att kompostera sitt trädgårdsavfall är ett roligt och givande sätt att aktivt bidra till en
bättre miljö i den egna trädgården. Belöning får man i form av jordförbättringsmedel
och en bra planteringsjord. Föreläsningen ger också praktiska tips om vilken typ av
kompost och storlek man ska satsa på. Frågor, som t. ex. Vad kan man kompostera?,
Varför luktar det illa? och Fungerar en kompost på vintern?, besvaras i föredraget.
Gunnar Eriksson driver Kompostcenter, Överjärva Gård i Solna. Företaget står för
rådgivning, utbildning och information när det gäller källsortering, kompostering och
utrustning såsom bland annat kompostbehållare. Gunnar Eriksson har skrivit böcker
om kompostering och även medverkat i TV4 och Sveriges Radio P1.

14.15 – Permakulturdesign av en trädgård – Lina Hirsch
Ordet permakultur härstammar från orden permanent, agrikultur och kultur. Man
designar med avseende på resurseffektivitet, ekologi och ett etiskt förhållningssätt och
anpassar detta till platsens förutsättningar. Att designa enligt permakultur är relativt
nytt i Sverige och för många en okänd term som vi med detta föredrag vill ge mer
information om. Varje del i en design väljs så den fyller så många funktioner som
möjligt. En buske kan erbjuda bär och skydd till fåglar, bidra med organiskt material
till jorden och ge läskydd i trädgården. Växtval är av stor betydelse eftersom växterna utgör biologiska resurser i systemet och som genom sina användningsområden
påverkar trädgården på lång sikt.
Lina Hirsch är trädgårdsingenjör och permakulturdesigner. Hon jobbar på Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp, men mest med stadsodling och stadsnära odling i Concrete Farming, ett odlingskooperativ som hon driver tillsammans med fyra andra personer. Lina Hirsch är också trädgårdsexpert på Sydsvenska Dagbladets hemsida.
15.00 – KAFFE
Därefter – Workshop – Bygga bo för trädgårdens invånare.
Det har blivit dags för deltagarna att själv vara aktiva. På ett enkelt sätt kan man bygga
ett bo för insekter och andra småkryp. Med hjälp av halm, vass, bambupinnar, tegelstenar och andra material med håligheter kan man bygga ett bo där små djur kan hitta
gömslen och skydd inför höst och vinter.
Dagen avslutas med en kort workshop där vi bygger ett eget insektsbo att ta med sig
hem till sin trädgård. Du står för design och vi tillhandahåller material.
Naturskyddsföreningen i Färs
Lars Leonardson och Ulrica Swärd finns på plats och ger information om holkar för
trädgårdens djur. Olika fågelarter vill ha olika typ av holk och vi får se ritningar på
dessa. Man visar holkar och ge råd om hur och var man sätter upp dem.
Plats: Sjöbo Tomtemuseum, Törnedalsgatan 2C, 275 39 Sjöbo
Bindande anmälan: senast 22 mars på: info@sjobotradgard.se eller till Marina, tel.
0416-51 16 55. Kostnad: 395 kr per person för medlem i Sjöbo Trädgårdsförening,
450 kr för icke-medlem. I priset ingår seminarieavgift, 2 x fika, lunch och material för
workshop. Avgiften betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan. Begränsat antal
platser. Fika och lunch serveras i Tomtemuséets café.
Sparbanksstiftelsen Färs&Frosta har beviljat anslag till dagen.
Program finns att ladda ner som pdf-fil på www.sjobotradgard.se
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”Att leva är inte nog; solsken, frihet och
en liten blomma måste man ha”.
HC. Andersen

