
Utställare
(information, från forskare trädgårdsföreningar 
och från workshopsen). 

Tält A
Augustenborgs förskola: Barnen har lärt sig att 
plantera och odla egna plantor med studenter på 
SLU i Alnarp, nu vill de visa andra barn hur man 
gör.
Augustenborgskolan: Klass 5A har lärt sig att 
musta äpplen. De visar hur det går till, bjuder på 
smakprov och säljer flaskor med must. 

Tält B
Träffa FORs trädgårdsrådgivare – 
ta chansen att fråga om odling och trädgård. 
 
Hydroponisk odling - odla jordlöst året om, 
Föreningen Hemmaodlat

Koloniträdgårdsförbundet och kolonister från 
Södra regionen – informerar om kolonirörelsen, 
visar hur man kan gynna nyttodjur i trädgården.

Biodling: Den somaliska Föreningen Hidde Iyo 
Dhaqan har biodlingar i Klagshamn och Sofielund 
samt på Seved i Malmö. Deras Arvsfondsprojekt 
BISAM och kooperativet URBI visar och berättar 
om sitt arbete.

Yalla Sofielund Säljer handgjorda amplar och 
annat spännande från syateljén och från köket 
kommer det finnas hemmalagad inlagd frukt och 
grönsaker till salu. Vi är ett ESF projekt som 
stöttar människor från hela värden att närma sig 
arbetsmarknaden.

Alnarpsparkens vänner och Alnarps-
veteranerna – information om föreningarna. 

Tält C
Programmet för odlad mångfald (POM):
- Ett urval av frukter från Nationella Genbanken 
visas med korta föredragningar kl 11,12 och 13.
- Sortbestämning av äpplen och päron, mellan 
kl 14 och 16. 
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Tält C (forts)
Svenska Orkidésällskapet – tips, råd och 
omplantering. 

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Skåne-
kretsen. Försäljning av fina vårlökar, benmjöl och 
aluminiumetiketter samt info om föreningen. 

Tält D
Riksförbundet Svensk Trädgård tillsammans 
med Skånska trädgårdsföreningen - informerar 
om sin verksamhet och erbjuder trädgårdsrådgiv-
ning.

Varför behöver vi växtförädling?
Växtförädling behövs för att förbättra växtsorterna 
som vi odlar så att de till exempel ska ge högre 
avkastning och bli mer miljövänliga. Lyssna på 
podden Shaping our food med professor Inger 
Åhman och se bildspel om hur jordbruks- och 
trädgårdsprodukter kan bli mer hållbara i butiks-
hyllan och vara goda och hälsosamma för oss att 
äta. Poddavsnitttet kommer från Mistra Biotechs 
nystartade podserie.

Tidningen Natur&Trädgård, information om 
tidningen. Bli prenumerant, köp äldre nummer.

Tält E
Om landskap - information och mingel efter 
kavalkaden på scen.

SLU:s utbildningar

Svenska Pelargonsällskapet - Information om 
pelargoner, försäljning av fröer och sticklingar.

Svenska Rosensällskapet - När rosen får be-
stämma – om plantering, växtplats, gödning och 
beskärning.

SLU-biblioteket (Alnarpsgården) 
Böcker om trädgård och trädgårdsodling. Skylt-
ning av några böcker ur Örtengrenska samlingen. 
Se Trädbiblioteket utställt i glasmonter.

Alnarps rehabiliteringsträdgård öppen kl 10-14.
 

På campus

Lantbruks-, Hovbeslags- och Vagns-
museerna öppna 10-16.



Parkeringsavgift 20:-
Intäkterna går till Sällskapet Alnarps-
parkens vänner som stödjer parken. 

Guidade turer
OBS! Turerna startar vid Slottets västra 
flygel
-------
Forskningsinblickar
Följ med på en tur och se några forsknings-
exempel i laboratorium och växthus!
Välj mellan:
 
1. I laboratoriet
kl 13.00, 13.45 och 14.15, OBS! max 10 per-
soner, presentationer på engelska: 
Hur vi kan skydda svenska bärodlingar mot 
den fruktade fruktflugan Drosophila suzukii 
(körsbärsättiksfluga) - en invasiv art som blivit 
ett snabbt växande hot. Vi visar olika laborato-
rietekniker som används för att undersöka D. 
suzukii samt vårt specialbyggda karantänlabo-
ratorium.

2. I växthuset
- kl 13.00, 14.00 och 15.00:
Hydroponik och livsmedelsproduktion i ett 
hållbart samhälle - lär dig mer om:
- hydroponiska system inkl belysning- och 
organiska växtnäringskällor, 
- nya grödor- sötpotatis som pilot,
- pågående projekt, t ex matsvampodling i 
organiska restprodukter.

3. Alnarps Rehabiliteringsträdgård, 
visning kl 11

4. Parkvandringar: kl 11 och 13

5. Visning av sortimentsträdgården: kl 12

6. Nationella Genbanken, visning 11.30 och 
14.30 (OBS! Ca 10 minuters promenad dit)

Workshops
cirkatider: (föredragshållarna visar och berättar)

11.00-11.20 Hydroponisk odling - odla jord-
löst året om, Niklas Hjelm, Föreningen 
Hemmaodlat

11.25-11.45 Lyckas med grönsaksodling, 
Åke Truedsson, Riksförbundet Svensk Trädgård

11.50-12.10 Skadeinsekter som hotar rapsen
Mattias Larsson, Växtskyddsbiologi 

12.20-12.40 När rosen får bestämma – om 
plantering, växtplats, gödning och 
beskärning. Svenska Rosensällskapet, Lars-
Gunnar Lindberg

12.45-13.05 Hjälp trädgårdens hjältar! – tips 
på hur man får nyttodjur att trivas bättre. 
Annica Larsdotter och Ulf Nilsson, Koloniträd-
gårdsförbundet.

13.15-13.45 Lustfyllda övningar utomhus 
gör matematiken begriplig. Torsten Kellander, 
Fredrik Jergmo, Movium

13.50-14.10 Orkidéer – tips, råd och 
omplantering. Mikael S Andersson, Svenska 
Orkidésällskapet.

14.15-14.45 Lustfyllda övningar utomhus 
gör matematiken begriplig. Torsten Kellander, 
Fredrik Jergmo, Movium

Matservering
Foodtrucks på Slottsgården:
Nordic Street Food
Gaston&Vega
Meal on Wheels

Alnarps restaurang har också öppet.

Eko-Skafferiet säljer från sin gårdsbutik.

Scenprogram
(med reservation för ändringar)

11.00-11.30 Plats för landskap – en kavalkad, Bengt Persson m fl

11.35-12.00 Vår kunskap din trädgårdslycka! 
Lise-Lotte Björkman, Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård

12.10-12.30 Barnen framtidens beslutsfattare vilken utemiljö ger vi dem? 
Mörbylånga kommun tar långsiktigt helhetsgrepp kring skolans utemiljö. 
Torsten Kellander, Projektgruppen Odla lärandet

12.35-13.00 Tankesmedjan Moviums spaning på framtiden – om 
framtidens städer!  Caroline Dahl, Caroline Axelblom, Sophie Wiström

13.05-13.50 Dessertrevolution – jordnära desserter i samklang med natu-
ren. Smakprov på glass du aldrig smakat förr! 
Joel Lindqvist, konditor, Mat&Chokladstudion

14.00-14.20 Hur jag upptäckte att våra städer drunknar i närodlad, obesprutad 
gratisfrukt, drabbades av världssamvete och fick en Jävla Marmeladfabrik på hal-
sen. Helle Robertson, Den jävla marmeladfabriken.

14.25-14.55 Plats för landskap – en kavalkad, Bengt Persson m fl

15.00-15.30 Lyckas med odling! 
Åke Truedsson, Riksförbundet Svensk Trädgård

15.30-15.50 Hydroponisk odling - odla jordlöst året om
Niklas Hjelm, Föreningen Hemmaodlat

Trädgårdsodlingens 
2017DAG

Odla mångfald – sätt kunskap i rörelse

Vi firar SLU:s 40 årsjubileum med en heldag om 
odling i trädgården, i staden och på åkern. Välkommen!
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