INSTITUT FOR PLANTE- OG MILJØVIDENSKAB
KØBENHAVNS UNIVERSITET

KU Kursus i økologisk og miljøvenligt byhavebrug – i teori og praksis
KU afholder et 3-dages kursus i byhavebrug.
Kurset henvender sig til alle med interesse for byhavebrug, men er især rettet imod skolelærere,
pædagoger, klimatilpasningsinitiativer, byhaveforeninger og medarbejdere i kommuner, der gerne
vil vide noget om de praktiske muligheder og udfordringer forbundet med etablering og drift af
byhaver. De tre kursusgange vil adressere debasale behov ved en byhave, diskutere de potentielle
udfordringer og give et overordnet realitets-tjek. Kurset vil have fokus på økologisk dyrkning, både
på friland og i drivhus, med miljøvenligheden under lup.
KURSUSPLAN
Datoer: 24 april, 28 maj og 7 juni
Deltager pladser: 25
Pris: DKK 2400, eks. moms, inkl. forplejning og materialer.
Lokaler: dag 1-2 – Vækshusene på Rolighedsvej + øvelseseslokaler, dag 3 – Pometet/væksthuse i
Taastrup
Tidspunkt: kl 09 – ca.16:30 alle dage. Frokost og generel forplejning er inkluderet
Undervisere: Jakob Magid, Eva Rosenqvist, Kristian Holst, Lene Sigsgaard, Annette Bruun Jensen,
René Hvidberg Petersen, Benitta Rueskow Wöhlk, Charlotte Sommerlund Riis, Maren Korsgaard,
Lasse Lose

Dag 1 – Dyrkning i byen: Planteernæring og -udfordringer
(24/4 på Frederiksberg – Drivhusene på Rolighedsvej/Undervisningslokale F317)
9.00-9.45 Introduktion til kurset, runde med deltagerne om forudsætninger og forventninger
10.00-12.00 Praktiske øvelser
12.00-13.00 Frokost
13.00 -14.00 Teori forureningsproblematikker og dyrkningsforhold i byen
14.00-15.00 Praktiske øvelser
15.00-16.30 Teori og diagnosticering af mangelsymptomer
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Dag 2: Insekter, bihold, skadedyr og biodiversitet
(Frederiksberg – Øvelseslokaler G66/K66, Thorvaldsensvej 40 og Bigården i haven på
Rolighedsvej)
9.00-11.0 Bigården og bihold i byen
11.00-12.15 Insekter, skadedyr, biodiversitet og blomsterstriber
12.14-13:15 Frokost
13.15-14.45 Sygdomme
15.00 – 16.00 Ukrudt

Dag 3 – Dyrkningsforhold i væksthuse, og frugt og bær
(7/6 – Taastrup, Pometet og drivhuse, Agrovej 1)
8.30-9.00 Introduktion til Pometet og drivhusene i Taastrup
9.00-9.30 Teoretisk undervisning i betydningen af lys, temperatur, luftfugtighed CO2, vand, gødning
i forhold til optimering af plantedyrkning
9.30-11.45 Dyrkningsteknik i væksthus; muligheder for skygge, varme, vanding, gødning,
ventilation mm. Aktiviteter i væksthuset, evt. med gruppearbejde
11.45-12.15 Blomsterstriberne i Tåstrup i forhold til skadedyr og nyttedyr i frugt
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.30 Æble- og frugttræsdyrkning - Teori og praktiske øvelser om podning, grundstammer
og vækstforhold.
14.30 – 15.30 Demonstration af beskæring både på store- og espalier træer, udtynding/vekselbæring,
vandbehov/pladsbehov, gødning.
15.30-16.00 Jordbærdyrking: Formering pasning påvirkning af lys og varme
16.00 – 16.30 Sammendrag af dagene
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