
KURS I SMÅSKALA GRØNNSAKSDYRKING 2019-2020  

 

TRE SAMLINGER – HANS GAFFKE - NLR 

Samling 1, 18.-19.november på Voss Vandrarheim. 

Kl 12:00 – 18:00 den 18. november – kl 09:00-16:00 den 19. november 

Grunnleggende kunnskap om dyrkingsteknikk og tiltak for en lønnsom småskala allsidig 

grønnsaksdyrking 

Gårdseksempel A fra Vestlandet 

Tema:  

• Naturgitte forutsetninger - arrondering, jord, klima. Gunnlaug Røthe, lokal rådgiver. 

• Valg av dyrkingsopplegg: Faste bed eller årlig jordarbeiding? 

• Etablering av faste bed 

• Dyrkingsteknikk – planteoppal, jordarbeiding, gjødsling / gjødselkilder, såing, planting, 

ugrasregulering, vanning, høsting, lagring 

• Valg av grønnsaksvekstene på friland samt et foredrag om planteoppal;  nettforedrag 

koordinert med og gitt av Kari Bysveen, blir tilsendt i etterkant av samlingen.   

Hjemmelekse: Formulering av mål for oppstart, rammer:  kunnskap,  areal, arbeid, omsetning, 

investering. 

Samling 2 

Hva en bør ta hensyn til ved valg og utvikling av eget dyrkingsopplegg 

Gårdseksempel B fra Vestlandet  

Tema:  

• Fortsettelse emner 1. samling  

- Dyrking i tunnel tomat, agurk og tomat 

- Anbefalte grønnsaker for markedshager 

• Valg av dyrkingsopplegg til ulike omsetningsformer  

• Tilpasset mekanisering til markedshage dyrking  

• Praktiske løsninger innen  

- planteoppal 

- gjødslingsstrategier 

- vekstskifte 

- ugrasregulering 

• Produksjonsplanlegging: regneark-verktøy 

 

 



Samling 3 

Planlegging av individuelt opplegg for økologisk grønnsaksdyrking for direktesalg - effektivisering 

innen markedshagedyrking.  

Gårdseksempel C fra Vestlandet  

• Anvendelse av Lean prinsipper i markedshage dyrking: effektivisering av arbeid 

• Oppsummering og tilpasning av planer til din egen drift. Gruppearbeid og arbeid med 

individuell plan og tilbakemelding på den:  Marked,  Vekstskifte, gjødselstrategi, 

dyrkingsplan, arbeid med individuell plan 

Egen litteraturliste vil bli gitt ved oppstart av kurset. 

7 WEBINARER  – KARI BYSVEEN - NLR 

Del 1: 

• Hvordan lykkes med produksjon av økogrønt 

• Jord, ulike jordarter, fangvekster 

• Gjødsling tas under kulturene.  
Del 2: 

• Forebyggende plantevern (ugras, skadedyr og sopp) 

• Vekstskifte 

• Utstyr for ugrasregulering 
Del 3:  

• Oppal – jordblandinger og utstyr 

En serie forelesninger med ulike grupper av grønnsakskulturer. Skadedyr og forebyggende plantevern 

er inkludert per kultur. Det samme gjelder gjødslingbehov:  

Del 4: 

Gulrot og et par andre vekster i skjermplantefamilien.  

Del 5: 

Kålvekster, med vekt på hodekål, kålrot, brokkoli 

Del 6:  

Løk og purre 

7. Åpent tema  

– etter behov og avtale med deltakerne 

FELLES GJENNOM HELE WEBINARPERIODEN FRA NOVEMBER TIL MARS: 

• Forslag til litteratur til hver forelesning, samt mulighet til å stille spørsmål og få 
oppsamlingssvar på mail, etter hver samling.  

• Arbeidsoppgaver i hver forelesning. Disse kan ev sendes inn og få tilbakemelding på inntil 6 
måneder etter siste forelesning. 

• Lukka facebookgruppe for diskusjon og tilbakemeldinger i vekstsesingen.  
 


