Föredrag på Kunskapsscenen – lördag 2 april 2022
Med reservation för ändringar!
09.30 Tusen Trädgårdar 2022 – en fest i hela Trädgårdssverige. Gunnel Carlson, Studiefrämjandet och Riksförbundet
Svensk Trädgård. Monica och Peter Knutsson, Trädgårdsamatörerna medverkar.
10.00 Pelargoner – blommorna med tusen ansikten. Anita Österlund, Svenska Pelargonsällskapet.
www.pelargonsallskapet.com
Kanske är det mångfalden som gjort pelargonerna så populära. Men det finns flera goda skäl att uppskatta dem. I det
här föredraget får du bekanta dig med olika slags pelargoner både i ord och bild.
Anita Österlund är sedan länge medlem i Svenska Pelargonsällskapet och är kontaktombud för sällskapet i
Stockholms län.
10.30 Frukt- och bärodling i Hemträdgården. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB.
www.blomqvistplantskola.com
Leif Blomqvist berättar om nya spännande frukt och bärsorter som du kan odla i din hemträdgård, även på balkong
11.00 Gödsla alla dina växter med urin! Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård.
www.svensktradgard.se
Genom att använda vår egen urin för att gödsla våra växter sluter vi kretslopp i våra hem och trädgårdar. Det är en
resurs vi alla har. Men hur gör man på bästa sätt och när och i vilka mängder kan urinen användas? Ja vad innehåller
den egentligen? Trädgårdsrådgivaren Lise-Lotte Björkman ger svar. Information finns även i Riksförbundet Svensk
Trädgårds faktablad 27 Gödsling med urin som ni fritt kan ta del av på www.svensktradgard.org
11.30 Våtbäddar. Peter Knutsson, Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se
Våtbäddar! en odlingsmetod som möjliggör odling av växter som kanske kräver en svalare och något fuktigare miljö.
12.00 Täckodla – hur gör man det? Börje Remstam, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se
Vid täckodling skapas ny jord hela tiden. Kolet som är i organiskt material blir kvar i jorden mycket mer än i annan
odling. Klimatsmart helt enkelt. På sikt slipper man ogräs nästan helt, komposthantering ett minne blott, vattning blir
ovanlig, gödsla behöver man inte göra och grävning blir helt onödig.
Bild 29 sedan tidigare
12.30 Varför är Saintpaulia världens mest populära krukväxt? Stina Ekman, Svenska Saintpauliasällskapet.
Stina Ekman från Svenska Saintpauliasällskapet berättar varför denna växt är så älskad och spridd världen över. Du
får lära dig hur du sköter den "afrikanska violen"
13.00 Permakultur i praktiken. Margaretha Odberger, Permakultur i Sverige. www.permakultur.se
13.30 Bin och getingar. Per Thunman, Stockholms Läns Biodlardistrikt. www.stockholm.biodlarna.se
Skillnaderna är stora mellan bin och getingar på många sätt. Det gäller samhällen, hur man utfodrar sina
generationer och uppdragning av kommande generationer. Här får du en inblick i deras värld.
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14.00 Giftfri gödsel och näring – så här gör du. Lena Israelsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org
De senaste åren har rester av växtgifter i gödsel och näringsprodukter förstört odlingar för tusentals fritidsodlare.
Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln? Finns det några produkter som
garanterat giftfria? Lena Israelsson berättar om näring du kan göra själv och vilka produkter hon vågar använda.
Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare inom odling.
14.30 Beskärningsteorier, är de viktiga? Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se
Det går inte att läsa sig till hur man gör den optimala beskärningen av en växt. För det handlar om så mycket mer än
datum och snittytor. Som duktig beskärare av växter måste man kunna läsa av växten. För beskärning handlar om att
möta växten där den befinner sig. Unga växter ska formas med varsam hand. Vuxna växter ska bevaras och
underhållas för att kunna leva länge. Och gamla växter ska avvecklas på ett värdigt sätt. Vi är vårdaren av växten. Följ
med in trädgårdsrådgivaren Henrik Bodins hjärna och hör hur han tänker kring beskärning av olika växter.
15.00 Nyfiken på biodling. Per Lundblad, Stockholms Läns Biodlardistrikt. www.stockholm.biodlarna.se
För dig som funderar på att börja med bin får du här tips och råd om hur du kommer igång. Vilken utrustning som
kan behövas och vilka kunskaper du behöver.
15.30 Fjärilar i trädgården. Jan Sjöstedt, Föreningen Sörmlandsentomologerna.
16.00 40 års erfarenhet på 20 minuter. Mikael S Andersson, Tjörns trädgårdar.
Jubilerande trädgårdsanläggarmästare Mikael S Andersson visar före- och efterbilder på trädgårdar han anlagt och
hur han effektivt och lätt tagit bort park- och jätteslide sedan 1982.
16.30 Hekla, en samnordisk rödbladig björk förädlad på Island. Thorsteinn Tómasson.
Björksorten ’Hekla’ är framdragen inom förädlingsarbete på Island genom bruk av träd med ursprung från Island,
Sverige, Finland och Norge. Sorten framodlas av Blomqvist plantskola i Finland genom vävnadskultur och således är
alla träd av samma genotyp. ’Hekla’ är en ny samnordiska björk värd att stifta närmare bekantskap med!
I föredraget belyses hur förädlingsarbetet med björk bidrar till insikten av hur man anpassar även andra trädslag till
Islands särskilda mark samt miljöförhållanden. Samtidigt alstras sorter som blivit populära på Island.
Föredragshållaren är Thorsteinn Tómasson, född i Uppsala 1945 och uppväxt i Island. Han studerade
landbruksvetenskap vid Aberdeen Universitet, Skotland och vidare doktorandstudier inom växtförädling vid Sveriges
Lantbruksuniversitet. Han arbetade med förädling av vallväxter samt korn vid Landbrukets forskningsinstitut på
Island och vidare som chef vid samma institut under drygt två decennier och avslutade sitt offentliga värv som
direktör vid landbruksdepartementet. Thorsteinn var verksam inom nordiskt samarbete såsom stiftandet av Nordiska
genbanken såväl som det nordiska samarbetet inom lantbruksforskning. Björkforskningen som var och förblir
fritidsgöra i samarbete med många andra trädodlings entusiaster har fått ökad tyngd efter pensionering.
17.00 En magnoliaträdgård i Uppland. Lennart Söderberg, Svenska Rhododendronsällskapet. www.rhododendron.se
Lennart presenterar sin lyckade magnoliaodling i en trädgård som egentligen borde vara helt hopplös för magnolior.
Och trädgården är i många avseenden en testträdgård för känsliga magnolior där olika odlingsbetingelser, jordtyper
och härdighet har utvärderats.
Trädgården ligger på en liten bergknalle, söder om Uppsala och består av berg med berghällar i dagen. En del av
berget täcks av ett tunt jordlager och i skrevorna fanns ursprungligen lera och i botten alkaliskt grus. I väster finns på
stenig morän, i öster dels ett litet område med kalklera samt en torr klipp-platå. I nordost finns en sluttning med
sandjord och i nedtill i öster lerhaltig sandjord. I syd finns mycket torr moränjord. Samtliga jordar är näringsfattiga.
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