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Grönt Kort

I varje nummer

– för certifierade fruktträdsbeskärare

2012 kommer kurs i fruktträdsbe
skärning att anordnas vid två till
fällen i februari–mars. Arrangör är
Riksförbundet Svensk Trädgård, kurs
ledare Henrik Morin.
Kursen ger ett certifikat efter godkänt
skriftligt och praktiskt prov. Syftet är att
få en bättre vård av fruktträd som utförs
av certifierade fruktträdsbeskärare samt
att skapa medlemsnytta för trädgårdsföreningar.
Alla med intresse av trädgård och
trädvård får delta. Du bör ha ambitionen att använda kunskapen i yrket eller
som bisyssla.
Du bör ha ett grundläggande intresse
för beskärning, inte vara höjdrädd vid
arbeten från stege, ha fysisk kapacitet

att hantera beskärningsverktyg och vara
beredd på att arbeta vid kyla eller regn.
Du skall ha anlag för praktiskt arbete.
Kursupplägg: Start måndag kl 9 med
kaffe/te, registrering och introduktion.
Kursen blandar teori och praktik, både
dag- och kvällstid. Lördag är examensdag
med både skriftligt och praktiskt prov.
Avslutning kl 16. Grönt Kort i fruktträdsbeskärning får du efter godkända prov.
Kursen hålls tidigt på våren så att
du kan använda dina kunskaper under
samma säsong.

Riksförbundet Svensk Trädgård, Box
2966, 187 29 TÄBY, fax 08-792 39 53
eller e-post grontkort@tradgard.org
Ange namn, adress, telefonnummer,
e-postadress samt Grönt Kort-kurs 2012.
Anmälningsavgift: 500 kr betalas
till bankgiro 731–2499 eller PG 1215–3
(Riksförbundet Svensk Trädgård). Ange
”Grönt Kort” samt namn och telefonnummer som betalningsreferens. Vid
eventuell avbokning återbetalas inte
anmälningsavgiften.
Observera att antalet deltagare per

Fri telefonrådgivning för alla kursdeltagare under våren 2012.
Kursdatum och plats: 27/2–3/3
respektive 5–10/3 2012, Julita Gård i
Sörmland.
Kursavgift inkl anmälningsavgift:
15 750 kr för medlem i Riksförbundet
Svensk Trädgård och 16 250 kr för icke
medlem. Moms 0 kr (Riksförbundet
Svensk Trädgård är momsbefriat). I
priset ingår del i bäddat dubbelrum på
vandrarhem, mat, kurs med kursmaterial
samt praktisk och teoretisk examen. Två
st 2-årsförädlade äppelträd, intyg och
Grönt Kort i fruktträdsbeskärning efter
godkända prov.
För anmälningsblankett och information, kontakta oss snarast möjligt.

kurs är begränsat till 16 personer och
intresset är stort.
Plats reserveras i turordning efter
inkomna anmälningsavgifter. För anmälningar som inte har gjorts skriftligen
via brev, fax eller e-post ansvaras inte.
Anmälan är bindande. Bekräftelse och
faktura sänds senast den 20 januari 2012.
Resterande kursavgift, 15 250 kr
(medlem) eller 15 750, betalas senast
den 28 jan 2012 och återbetalas endast
mot läkarintyg.
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Sidan 3: Höstens tre ansikten
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Kort & Gott

6

Strimlönnar
– vinterträdgårdens prydnad

41

Fokus på flox

Hopp konserverat på flaska

30 Det naturliga apoteket Vitlök
35 Odlingsfrågan
40 Planeringsfrågan
41

Nordens zonkartor
– alla är olika än så länge

45 Stockros och salvia
bland 2012 års
Fleuroselectmedaljörer

49 Trädgårdsaktuellt
62 Trädgårdslandet runt

46 Mångfalden lockar
botanisten Åke Strid
– trädgårdens eldsjäl

63 Ingers gröna sida
64 Trädgårdstorg
66 Tävling

14

En deckarförfattares
mästarträdgård

18

Höstens fåglar i trädgården

Tema hälsa

50 Krysantemum Kejserlig
blomma från östra Asien

52 Besök Floriaden och
trädgårdar i Holland nästa år

55 Res med Favoritresor
och Svensk Trädgård i vår!

23 Planera noga – lyckas med
biologiskt växtskydd

56 Helande trädgårdar
– Sommarmötet i Kungsbacka

Frågor besvaras av Ann-Catrin Thor på
tel. 08-758 86 36 eller via e-post grontkort@tradgard.org

25 Bi- och honungstrend på
hustak
nyttoväxt och vacker
prydnadsbuske

Köp Hemträdgårdens särtryck

21

Ormägg i komposten

30 Konsten att vinterförvara
växter

31

Planera med perenner (17):
Vintergröna perenner

36 Där ingen skulle tro att något
kunde gro

Läsvärda, matnyttiga artikelserier ur tidigare årgångar av
Hemträdgården:
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Grönt Kort – för certifierade
fruktträdsbeskärare

22 Odla hopp!

26 Havtorn – Solälskande

• Välja träd och buskar
• Lär känna jorden
• Växthantering
• Medelhavets flora
• Förskoleträdgården
• Växtbiologi
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58 Nordligast blommande
tulpanträdet?

58 Bubbelbad
59 Bokfrossa – medlemskväll
med Hannu Sarenström

59 Res med oss till Floriaden
i Holland i vår!

60 Trädgårdsläsning
60 Bokerbjudande
Svenska äpplen

61

Beställningsinfo: se www.tradgard.org under Tidningen –
Särtryck eller kontakta Medlemsservice, se s 2.
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Svenska äpplen, en ny
pomologi

Hemträdgården följer namnsättningen enligt
Svensk kulturväxtdatabas, Skud,
www.skud.se
Omslagsfoto: Havtornsskörd. Foto: Tore
Hagman. Läs om havtorn på sidan 26.

