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KUNSKAP FÖR LANDETS BÄRODLARE 

Boka 1 mars nu! 

Unik kurs i substratodling av jordgubbar! 
 

Förlängd säsong, tunnelodling, substrat, produktionssystem det finns mycket att lära sig nu 

när flera jordgubbsodlare står inför en förändring i odlingssätt. HIR Skåne erbjuder en kurs 

som kommer att ge er svar på många av era frågor. Vi har bjudit in ytterst kompetenta 

förläsare, Graham Moore rådgivare på Fast ltd i England och Harrie Pijnenburg, 

seniorkonsult på Delphy i Holland.  

Det kommer även anordnas gruppföreläsningar med företag inom substrat, bevattning och 

teknik. Där ska förslag på lösningar till några vanliga odlingssystem diskuteras samt flera 

viktiga praktiska tips. Ett perfekt tillfälle att ställa frågor som minskar onödiga praktiska 

problem i framtiden! 

 

När: 1 mars 

Var: Quality hotel Grand Kristianstad, V. Storgatan 15. Endast några minuters promenad från 
Kristianstad C. Det finns även flera parkeringsmöjligheter runt hotellet och i hotellets garage. 

https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-grand-kristianstad/ 

Middag: På kvällen den 28/2 anordnas middag och samvaro. 

Anmälan: Senast den 15 februari. Anmäl er direkt på HIR Skånes hemsida, www.hirskane.se, 
under kursutbud eller till Victoria Tönnberg på 010-4762252 alt. 
victoria.tonnberg@hushallningssallskapet.se 

Kostnad: 2200 kr alt  2495 kr inklusive middag. 

Övernattning: För ni som önskar övernatta mellan den 28/2 och den 1/3 finns det förbokade rum 
på hotellet t.o.m. den 28/1. Anger ni att ni är deltagare kostar rummen inte mer än 995:- per 
enkelrum och 1195:- per dubbelrum. Betalning sker på hotellet, de skickar inte ut faktura. Boka via 
telefon: +46 (0)44 28 48 00. 

https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-grand-kristianstad/
www.hirskane.se
mailto:victoria.tonnberg@hushallningssallskapet.se


Växtskyddsdag 
I ett samarbete med Sanja Manduric på Jordbruksverket har vi förlagt vår kurs i anslutning till en 
växtskyddskurs för bärodlare som kommer gå av stapeln den 28 februari. Alltså på samma hotell 
dagen innan. De går alltså utmärkt att kombinera. Preliminärt kommer programmet bland annat att 
innehålla föredrag av Roland Weber om resistens i gråmögel, black-root disease i jordgubbar samt 
sjukdomar i blåbär. Håll utkik efter mer information. 

 

Program Substratkurs 
 

8.30 Inledning Thilda Håkansson 
o Substratodling i Sverige och förlängd odlingssäsong 
o Inledande anförande för att fräscha upp grundkunskaper inför resten av dagen 

9.00 Graham Moore, rådgivare Fast England 
o Produktionsplanering uppföljning av resultatet 

10.00 Fika 

10.30 Graham Moore, rådgivare Fast England 
o Näringsbevattning 

o Styrning och utvärdering av näring- och bevattningsstrategier 

12.00 Lunch 

13.00 Stationspass görs i grupp där företag presenterar lösningar på case 
 Pass 1: Bevattning, Reglerteknik och styrning av vatten, näring 

 Pass 2: Substrat 

 Pass 3: Valfritt 

14.00 Harrie Pijnenburg, senior rådgivare Delphy Holland 
o Substratodling av junibärande och remonterande sorter 

 

15.00 Fika 

15.30 Harrie Pijnenburg, senior rådgivare Delphy Holland 
o Produktions planering och prognos 

o Flower mapping 

16.30 Avslutande diskussion samt enklare sammanfattning 
 

 

Välkomna! 
 

Thilda Håkansson och Victoria Tönnberg 

Bärrådgivare HIR Skåne




