ODLARSKOLAN
ODLARSKOLA 20142014
FSSK anordnar i samarbete med Studiefrämjandet en ny Odlar- och miljöskola för koloniträdgårdsvarje förening kunskaper som de sedan kan använda som ideella, lokala odlingsrådgivare i sin förening.
Odlingsskolan planeras att pågå från mars till november med uppehåll i juli.
Planerade datum och ämnen (med reservation för ändringar):
•
Onsdag 12 mars - kväll: Introduktion; schema, litteratur, miljödiplomering och marklära
•
Lördag 12 april - heldag: Besök på plantskola, förkultivering, gödsling och vattning
•
Lördag 17 maj - heldag: Köksväxter, kryddor, ogräs och jordprov
•
Lördag 14 juni - heldag: Kompost, pollinerare, biologisk mångfald och ekosystemtjänster
•
Lördag 23 augusti - heldag: Studieresa, växtföljd, beskärning
•
Lördag 13 september - heldag: Växtskydd
•
Lördag 4 oktober - heldag: Frukt, bär, växtkvalitet och miljögifter i odlingen
•
Onsdag 5 november - kväll: Avslutning
tonvikt på kunskaper om fritidsodling. Som kursbok kommer vi att använda Lena Israelssons standardverk
för grönsaksodling ”Handbok för köksträdgården”.
även kunskaper och kontakter som gör att de lättare kan ta reda på hur olika problem kan lösas.
Meningen med utbildningen är att de blivande odlingsrådgivarna ska bli en resurs för sin förening och
att de ska kunna dela med sig av sina kunskaper till övriga medlemmar.
intresserade att gå utbildningen. Alla kan anmäla sig, även de som redan tidigare har gått en utbildning
och kanske känner att de behöver aktualisera sina kunskaper. Platserna är begränsade och föreningar utan
odlingsrådgivare har förtur. Kurskostnaden kommer att bli 1000:- och inkluderar kurslitteratur och studieresa.
Föreningarna får själva besluta om föreningen eller deltagaren ska stå för avgiften helt eller delvis.

OBS! DET ÄR FÖRENINGEN SOM GODKÄNNER OCH ANMÄLER DELTAGAREN. OBS!
Anmälan görs via e-post till:
kjell.eklind@studieframjandet.se
OBS! Sista anmälningsdagen är
söndag den 14 februari 2014

Vid anmälan lämnas fullständigt namn, adress,
telefonnummer, e-post för deltagaren, samt namn på
koloniträdgårdsföreningen och kontaktperson där

