Kursserie

Inbjudan
Ekologisk odling av växthustomat
Mera tomatodling behövs! Hushållningssällskapet Västra
bjuder därför in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av
växthustomat. Kursen, som kommer att genomföras under 2021 och
2022, vänder sig till Dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare
och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater.
De fyra kursdagarna kommer att spridas över året och vi tar upp
aktuella delar i odlingen, både som teori och som studiebesök. Kursen
kommer att hållas på olika platser i Västra Götaland.

När? Hösten 2021 till och med försommar 2022.
Med start torsdagen den 9 september 2021

Var? Kl 9.00 – 12.30: Hushållningssällskapet Västra
Kl 13.30-16.00: Gåsevikens grönsaker, Frändefors

Kursinnehåll, planering:
9 september,
Vänersborg/Frändefors
• Introduktion till kursserien
• Marknad och efterfrågan på
färska ekologiska tomater och
andra grönsaker
• Skörd, kvalitet och lagring
• Försäljning emballage,
märkning, logistik
• Ekonomi, investeringar och
lönsamhet
•
•

Frågestund
Filmer visas ev

Oktober/november 2021, teori via
webb
• Certifiering och kontroll
• Olika sorters växthus, material
och teknik
• Olika tomattyper, sorter och
utsäde. Dags för fröinköp och
plantuppdragning
• Odlingssystem i växthuset
• Jordanalyser och
växtnäringsbehov
• Gödsling
• Arbetstider, stöd att söka för
en odlare
• Prat med tomatodlare via
webben
• Frågestund
• Filmer visas, ev

Målgrupp
Yrkesmässiga trädgårdsodlare samt odlare som vill starta upp med yrkesmässig odling av tomat i
växthus.
Pris: Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri.
Frågor om kursen: Marie Hanson, tel. 0521 – 72 55 25
marie.hanson@hushallningssallskapet.se
Anmälan: På hemsidan www.hushallningssallskapet.se
Kalender/ 2021-09-09

Kursinnehåll, planering:
November/december 2021
halvdag teori
• Ympning och god smak på
tomater
• Bevattning vid odling av
växthustomat
• Skötsel av en tomatodling
• Tillväxtsstyrning i tomatodling
• Växtskydd, Checklista för
tomatodlare
• Film visas, ev
• Frågestund
Maj 2022, halvdag praktik
• Studiebesök med praktik;
ympning på tomatodling.
• Fokus på de ämnen vi tagit upp
under förra teoridelen

Juni 2022
• Studieresa till 2 stycken
växthusföretag, tema
Tomatodling i Växthus och
tunnelodling

Välkommen!

