
Trädgårdskurs: ROSENTRÄDGÅRDEN ~ En 
kärlekshistoria

Vill du inspireras och lära dig mer om beskärning och skötsel av dina
rosor och hur du anlägger en rosenträdgård? Kursen ges av Trädgårdsmästeriet i Lycke 
och Vävra Utbildning i samarbete med Tofta Herrgård Magasinet. 
Vi välkomnar också gästföreläsare Anna Larsson, trädgårdsmästare och 
trädgårdsdesigner, som driver rosplantskolan Västergården Trädgård, som kommer till oss 
för att inspirera och dela med sig hur man bäst sköter om sina rosor.

Välkommen till en heldag om rosor med mycket tips och inspiration. Vi startar dagen med 
kaffe/te och hembakad surdegsfralla och till lunchen serveras en ljuvlig vegetarisk 
sopplunch, god ost och nybakat bröd. På eftermiddagen fika med en av caféets egen 
bakade favoritkakor. En liten popup-butik finns på plats med ett urval av perenner som 
trivs och är fina tillsammans med rosor. Och Anna kommer även att ta med ett antal
rosor för försäljning för den som är intresserad.

Kursen innehåller
• I Rosens namn ~ levande kulturhistoria
• Vilka förutsättningar behövs vad gäller jord, gödsel och
skötsel?
• Vilka odlingsvärda sorter finns? Hur väljer man rosor till olika
platser?
• Indelning i de olika rosgrupperna och hur man kan tänka vad gäller
skötsel
• Hur förhindrar och bekämpar man skadedjur och sjukdomar?
• Beskärning och uppbindning
• Tips på snygga planteringar

Du får också en inblick i honungsbiets värld och levnadsvillkor.
Likaså något om biodlingens inverkan och betydelse i hållbar
trädgårdsodling samt växter som är viktiga för honungsbin och andra
pollinerare med fokus på rosenträdgården.

Plats: Magasinet på Tofta Herrgård i Kungälv, en 1700-talsherrgård
på den vackra Toftahalvön nära Marstrand. Fri parkering.

Tid: Lördag 20 augusti kl 9.30 – 16.00

Pris: 1200 kr för utbildning inklusive lunch och fika fm & em

Anmälan och frågor till: vavrautbildning@gmail.com (ange om du vill
betala via Swish/faktura).

Sista anmälningsdag och betalning senast 5 augusti. Först till kvarn
gäller. Anmälan är bindande efter 5 augusti  (Du kan sälja din plats till
annan deltagare).

För frågor om övernattning mm på Tofta Herrgård finns information
och kontaktuppgifter på www.toftaherrgard.se 

mailto:vavrautbildning@gmail.com
http://www.toftaherrgard.se/


Varmt välkomna!


