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Nytt från TTP    
Tillväxt Trädgård Prydnadsväxter 
  
Erfagrupper för prydnadsväxtodlare  
 
Projektet ”Ny odling, bredare sortiment 
av prydnadsväxter” finansierat av 
Jordbruksverket, SLU Tillväxt Trädgård, 
Mäster Grön och PRYSEK är till för att 
öka den svenska prydnadsväxtproduk-
tionen. Delprojekt som hållbarhetsunder-
sökningar och ”sortimentsutveckling – 
frostfriodling pågår. Nu satsar vi även på 
erfa- eller kunskapsgrupper för att 
fokusera på högaktuella frågeställningar 
inom produktionen. 
 
Frågan är därför: 
Vem vill vara med i en eller fler erfa-
grupp/er med målet att dryfta och lösa 
gemensamma problem? 
 
På initiativ av Bengt Jönsson, Lödde-
köpinge, bildades en liten arbetsgrupp 
bestående av Bengt Jönsson, Jerker 
Hansson, Mäster Grön, Klara Löfkvist HIR 
Malmöhus och Hartmut K. Schüssler SLU. 
Vi kom fram till att vi behöver en 
nytändning inom branschen. Flera företag 
drar ner odlingen under vintersäsongen och 
svinnet kan vara större än man kan 
acceptera. Det kan vara trögt att sälja under 
vissa perioder. Miljökraven kommer att 
öka framöver och ett bredare svenskodlat 
sortiment är ofta önskvärt. Vi vill därför 
väcka intresse för erfa- resp. kunskaps-
grupper bestående av fem till sju personer 
per grupp. Varje grupp träffas förslagsvis 

fyra gånger per år. Meningen med 
grupparbetet är att nå ett nytt 
”hemmaseende” att vara bollplank för 
varandra, stärka samarbete och 
samhörighet, dvs. att utvecklas tillsam-
mans och därmed det egna företaget. Att 
dryfta gemensamma problem och komma 
fram till lösningar. Genom samarbete blir 
den inhemske konkurrenten en nyttig 
kollega. En kollega som ger styrka i 
konkurrens med importen. Med ett 
gemensamt mål lyfter vi alla! 
Några har redan anmält sitt intresse 
till de fyra inriktningarna som föreslogs  i 
samband med Mäster Gröns regionsmöten 
 

1. Ekologiska kruk- och utplanterings- 
växter 

2. Sortimentsutveckling 
3. Förpackningskoncept 
4. Kvalitetsstyrning, mindre svinn  
5. ? 
 

Naturligtvis går det att samlas kring fler 
idéer och skapa fler grupper med geogra-
fiska indelningar.  
Resultaten från grupperna kommer att 
sammanställas. Verksamheten bör omfatta 
hela landet och skall starta i början av 
2010. 
Vill du ha mera information så tag kontakt 
med:   
Jerker Hansson 042-25 13 28 
Anna-Karin Johansson 078-337380 
Bengt Jönsson 046-706633 
Klara Löfkvist 046-713624 
Hartmut K. Schüssler 040-415372 
Marcus Söderlind 0413-559033 

Anmäl ditt intresse till samordnaren 
Jerker Hansson 042-251328, 

[Jerker.Hansson@mastergron.se] 
Ett gemensamt mål lyfter alla! 

 
”Julstjärnedagen” den 12 november 
2009 med sortvisning på Alnarp  

samlade som vanligt många intressenter. 
Redan tidigt på morgonen med start på 



Vårtorpet i Trelleborg kunde vi njuta av 
den höga salukvaliteten som producerats 
där och hos de besökta odlingarna, Lars 
Svensson i Staffanstorp med sitt breda 
sortiment, KG Hanssons htrg. i Billeberga 
och Tågerups Trädgård i Saxtorp. Det var 
en fröjd för besökarnas ögon att se odlingar 
på så hög kvalitetsnivå. Då har man bara 
en önskan att denna håller sig kvar tills 
konsumenten har fått sin julstjärna. 
Sortvisningen av julstjärnor på SLU 
Alnarp var ett samarrangemang mellan 
område Hortikultur, Tillväxt Trädgård, 
Prysek och Vendel Trädgårdsrådgivning. 

 
gäller miljövänlig odling av prydnads-
växter. Sven Axel Svensson och Anders 
Nilsson informerade om pågående forsk-
ning vid SLU Alnarp med biologiska växt-
skyddsmedel – vitalitet och sprutning. 

 

 
Uppmärksamt lyssnades till förädlarere-
presentanerna från Dümmen, Ecke, 
Florema/Beekenkamp, Lazzeri, Selecta och 
Syngenta. Dessutom medverkade represen-
tanter från GASA Yong Plants, Hörnhems, 
Sweed och Syngenta. 

 
Initiativtagaren till den mycket lyckade 
julstjärnedagen Anna-Karin Johansson tar 
en ”sväng om” med nykomlingarna 
Princettia ’Pink White Blush’ och ’Pink’ 
två sorter som kan tänkas bli populära även 
utanför juletid. Showen var öppen för 
odlare, handel, journalister och studenter 
veckorna 46-48.  

 

 

 
I övrigt fortgår forskningen med LED-ljus 
både i växthus och i konstantrum med 
krysantemum, kalanchoe, julstjärna och 
tomatplantor. 
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT 
ODLINGSÅR önskar vi på område 

Hortikultur. 
Jack Wiljams, Ecke, Joop van Dijk, 
Florema, Marja Vonk, Selecta, Andrea 
Lazzeri, Lazzeri och Jürgen Zwiehoff, 
Dümmen poserar glatt framför Anna-Karin 
Johanssons kamera. 

 
Har Du en Tillväxt Trädgård idé så hör 
av Dig! Alnarp den 25 november  2009 

 Sveriges Lantbruksuniversitet 
Box 103 Klara Löfkvist HIR Malmöhus talade 

varmt om att öka kunskapsnivån när det 230 53 Alnarp, 040-415372 Hartmut.Schussler@ltj.slu.se 
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