Ekologisk odling på liten yta
- kursplan
Kursen ger deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper i ekologisk odling - från frö till skörd.
Fokus är på småskalig grönsaksodling i pallkrage. Målet är att deltagaren efter kursen ska kunna odla
grönsaker för husbehov på egen hand.
Arbetsform
Studieträﬀarna sker en gång i månaden. Vi följer
odlingsåret från tidig vår till sen höst och varvar
teori med praktik. Mellan träﬀarna ansvarar
deltagarna för skötsel av sina pallkrageodlingar
utanför Klossen på Ålidhem.
Kursliteratur
Grönsaksoling – Enkelt, ekologiskt & gott av Lena
Israelsson. Litteraturen är frivillig för den som
vill läsa på inför respektive kurstillfälle. Boken
finns att låna på biblioteket.
Innehåll
Kurstillfälle

Teori

Praktik

Läshänvisning

20 Februari

Introduktion till ekologisk odling
Klimatet - makro och mikro
Växternas livscykel
Att välja grödor

Vi funderar på vad vi vill odla och
beställer fröer.

Grönsakerna sid 66 - 123 (för
inspiration till att välja
grönsaker)

20 Mars

Vad behöver växten
Från frö till planta
Gästföreläsning: Att odla tomater

Vi planerar förkultivering och sår
tomater.

Starta inomhus sid 49-51
Tomater sid 92-95
Snabba såguiden sid 134-137

24 April

Växtföljd
Jorden och jordförbättring
Kompostering
Att odla potatis

Vi ritar upp våra
odlingsytor/pallkragar, skolar om
tomat och sår grödor som ska
förkultiveras.

Planera sid 12-23
Jorden sid 24-29
Kompostera sid 30-37
Potatis sid 102-105

22 Maj

Gödsling
Vattning
Att avhärda plantor

Vårbruk i pallkragarna: rensning,
gödsling och sådd av tidiga grödor.

Gödsla sid 38-45
Så och plantera sid 46-48

12 Juni

Praktisk träﬀ

Sådd av värmekrävande grödor och
utplantering av förkultiverade
plantor.

Bemästra klimatet sid 52-55

17 Juli

Växtskydd
Ogräs

Rensa och sköta odlingarna.

Vattna, rensa, vårda sid 56-63

14 Augusti

Skörd, förädling och förvaring

Skörda, rensa och sköta odlingarna.

11 September

Ev. studiebesök
Att odla vitlök

Skörda, rensa och sköta odlingarna.

2 Oktober

Deltagarnas egna önskemål
Utvärdering

Höstbruk: Skörd, kompostera
skörderester, täck pallkragar för
vintern.

Vitlök sid 111

