Lär dig beskära fruktträd under en dag hos
Askunga Dovvilt
18 februari 2017
9.00 - 15.00

INNEHÅLL
Under dagen kommer vi att gå igenom grunder i beskärning av fruktträd, både
teoretiskt och praktiskt. Varför är det viktigt med kontinuerlig beskärning? Vi
går igenom olika typer av beskärning för god skörd och hur du håller ditt träd
friskt.
Inga förkunskaper krävs, men det blir alltid roligare om ett intresse för det gröna
finns. Det krävs extremt dåligt väder för att kursen ställs in, så varma goa
arbetskläder och ett glatt humör så kommer vi få en härlig och varm dag oavsett
väder!
Vi samlas hos Askunga Dovvilt där vi börjar dagen med kaffe och viltsmörgås.
Dagen varvar vi med teori och praktik och vi gör ett avbrott för att äta lunch
med fokus på vilt.
KURSMATERIAL
Ta med egen sekatör och eventuellt handsåg.
Max 12 deltagare
Kursledare: Lotta Persson, trädgårdsmästare och arborist

Bokning och köp av presentkort hos Askunga Dovvilt
mobil 0733 44 12 70 eller jwidebrant@gmail.com

Lär dig ännu mera!
4 mars 2017
9.00 - 15.00
INNEHÅLL
Ytterligare en dag hos Askunga Dovvilt med fördjupande kunskaper om
fruktträd och bärbuskar.
Du kommer lära dig hur du bäst planterar ett träd. Olika jordars egenskaper. Hur
du bäst stödjer nyplanterat träd och bevattnar det. Olika typer av gödning. Vi
kommer gå igenom hur bärbuskar beskärs. Träduppbyggnad av yngre träd.
Lättare genomgång i hur man ympar.
Grundstammar av äppelträd kommer erbjudas och vill man skapa sitt egna
äppelträd så ta med skott från önskad sort, eller hör av dig i god tid så kan vi
kanske hjälpa till att finna sorten du vill ha.
Kostnad
Grundkurs 850kr
Fortsättningskurs 850kr
Grund- och fortsättningskurs 1500kr
vid avbokning senare än tre dagar före kursstart återbetalas halva beloppet

Förmiddagsfika och lunch ingår i kursavgiften.
Max 12 deltagare

Bokning och köp av presentkort hos Askunga Dovvilt
mobil 0733 44 12 70 eller jwidebrant@gmail.com

