Fältvandringar om biologisk mångfald i bär- och grönsaksodling på
friland och i växthus
I mars 2015 bjöd Jordbruksverket in till en temadag i Västerås
om biologisk mångfald i grönsaks- och bärodlingar. Nu följer vi
upp temadagen med ett antal fältvandringar under
odlingssäsongen 2015. Fältvandringarna kommer att hållas i 2
grönsaksodlingar och i 2 bärodlingar på olika platser i landet.
Under fältvandringarna kommer vi att titta på de testodlingar
som gjorts på respektive gård med syfte att på olika sätt gynna
naturliga fiender och pollinerare i odlingen.

Honungsört och perserklöver
sått på Trädgårn i Södertälje

Den första fältvandringen blir den 2 juli kl. 13.00 hos Arne Dahlström, Annelund, Talby,
sydost om Odensbacken.
Arne har en växtföljd på 1,4 ha där han odlar ett blandat sortiment av grönsaker samt potatis
och gröngödsling. I kallväxthuset på 200 m2 har Arne sått honungsört och perserklöver för att
gynna och locka in pollinerare till tomatodlingen. På friland kommer vi att titta på 2 olika
gröngödslingsblandningar där Arne lämnar oputsade stråk för att även där gynna nyttodjur
och pollinerare.
Vi diskuterar och utbyter erfarenheter kring åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden
i odlingen. Vi tittar på nyttodjur och odlingens alla grödor.
Vägbeskrivning: Odlingen ligger vid väg 52 strax öster om Odensbacken (500 m). Sväng
höger mot Talby (vänster om du kommer från Nyköpingshållet). Kör ca 1 km och följ sedan
skyltar Stenkulla och Arnes grönsaker. Från E20 kan du ta av vid Kumla och därefter följa
väg 52. Adressen är Talby 454 och Arnes mobilnummer är 070-423 19 93.
Ta med kaffekorgen så fikar vi tillsammans.
De kommande fältvandringarna hålls på följande datum och platser:




18 augusti kl. 13.00. Martina och Calle Lauren, Fruemöllans bärodling, Klippan.
www.fruemollansbar.se
25 augusti kl. 13.00. Eva Gustavsson, Solsyran, Orsa. www.solsyran.se
26 augusti kl. 15.00. Ulf Engström och Svitlana Petina, Trädgårn i Mellansverige,
Södertälje. www.tradgarn-tomat.se

Välkommen med din anmälan till Elisabeth Ögren, elisabeth.ogren@jordbruksverket.se
tel. 070-81 25 133, eller Christina Winter, christina.winter@jordbruksverket.se tel. 070-25
80 444 senast 2 dagar innan respektive fältvandring.

