Nyköping 2020-09-30

Grundkurs – Ekologisk fruktodling
6-7 november

Foto: Kelly Sikkema – Unsplash

Plats: Åsa Folkhögskola, Flen Lokal: A-salen (Aulan) Fredag 6:e november
8:30-9:00 Fika
9:00-9:25 Välkommen, kort presentation av kurs, kursledare, kursanordnare (Föreningen Sörmlandsäpplen,
Länsstyrelsen i Sörmland) och deltagare.
9:25-12:45 Vad ska man tänka på inför anläggning av en fruktodling: Val av plats och hur man väljer plats
(väderstreck, mätning av frosttemperatur mm, frostskyddsmetoder, behov av lä – och av vind), vilka krav som
en fruktodling ställer på odlingsplatsen, jord, vatten och dränering, behov av stängsel och bevattningssystem.
Inkl. Sörmlandsäpplets erfarenheter av frostskydd 2020.
Fruktpaus med påfyllning av kaffe/te klockan 10:30-10:45
Bevattningsbehov, tillstånd för vattenuttag ur sjö/vattendrag, tillstånd för damm, skillnad mellan damm och
våtmark. Var placera dammen?
Val av odlingsystem - intensivt eller extensivt eller mitt emellan?
Åtgärder inför plantering: Jordanalys, hur man tar jordprov och vilka analyser som ska tas, laboratorier,
Dränering, djupluckring, gröngödsling, stängsling, lä, stängsling.
Direkt inför plantering (pollineringsmönster, planteringssystem och -avstånd, planteringstid,
planteringsmetoder, uppbindning,).
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Ogräsbekämpning – redskap och metoder.
12:45-13:45 Lunch
13:45-14:45 Vad ett träd består av: grundstam (olika sorter, olika växtkraft), mellanstam, ädelris, ympning
eller chipbudding.
Kort om att göra egna träd, kontra beställning på plantskola – fördelar och nackdelar

14:45-15:10 Eftermiddagsfika
15:10-17:15 Vad vill jag med min odling? Intensiv eller extensiv odling? Arbetsinsats kontra produktkvalitet?
Val av äpplesorter? Vad ska man tänka på (Skorv resistens/motståndskraft. Mottaglighet och känslighet för
kräfta. Smittorisker inom och nära odlingen, och strategier för att hantera dessa, lagringsbarhet, vad vill
butikerna ha? Vad kan säljas direkt till kund? Vad passar bäst i förädling? Skördeföljd och mängder. Vad
med de gamla kultursorterna? Skötselkrav? Och hur kan de säljas?
Pollinering: Vanliga sorter eller paradisäpplen?
Omplantering och jordtrötthet – vad kan man göra?
Hur trädet sköts första året efter plantering, beskärning den första tiden.

17:30-18:30 Middag
18:30-19:30 Presentation av Föreningen Sörmlandsäpplen av Charlotte Sommarin och Roger Tiefensee.
Roger, en av föreningens odlare som beställde träd 2015 vilka planterades våren 2018 berättar om sin “resa”
från entusiast till odlare. Roger går igenom och presenterar sina kalkyler samt kommersiella möjligheter med
fruktodling - bordsfrukt, industrifrukt för förädling, turism.
Lite om stöd för ekologisk odling – hur det hittills varit, och vad vi vet om framtiden (Kirsten)

Lördag 7:e november
8:30-11:00 Studiebesök på Valinge gård.
11:00-11:15 Återsamling på Åsa Folkhögskola, snabbfika
11:15-12:00 Växtskydd de första åren. Skadegörare i äpplen samt strategier för att hantera dem. Ekologiska
bekämpningsmedel och metoder. Vad är behörighet – och behövs det i eko-odling? Nyttodjur, biologisk
mångfald, blomstrimmor, lähäckar, daggmaskar, mykorrhiza och bokashi. Och bladgödsling + vätmedel!
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12:00-13:00 Lunch
13:00-14:50 Växtskydd fortsättning
14.50-15.15 Fika

15:15-15:30 Kort om rådgivning, och gödselsplaner
Kl 15:30-16:00 Avslutande diskussion

Kursen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Södermanlands län och Föreningen Sörmlandsäpplen. Aktiviteten ingår i
Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.
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