
September är skördetid och i Bo-
taniska kan man under denna må-
nad lära sig allt om både svamp 
och frukt. Göteborgs Lustgårdar 
går in i sin sista månad och i Bo-
taniska kan du bland annat lyssna 
på våra intendenter när de berät-
tar om sina spännande växtexpe-
ditioner. 
Helgen 27-28 pågår utställningen 
”Potatis - en god knöl” i Roten 
med mer än 100 sorters potatis 
och experter på plats.

Svamputställning 
9 - 14 september 

Stolpboden kl. 10 - 16

Det är ett bra svampår i år med-
delar Magnus Neuendorf och 
berättar att det är gott om både 
kantarell och sopp i markerna. 

Trattkantarellerna har också bör-
jat titta fram på sina ställen. Bota-
niskas årliga svamputställning är 
alltid välbesökt och i år kommer 
ca 200 olika arter att visas. Att 
besöka en svamputställning med 
färsk svamp är det absolut bästa 
sättet att bli en säker svampplock-
are eftersom man kan se, känna 
och lukta på svampen. 
Dessutom finns våra svampexper-
ter på plats varje dag kl. 13-15.
Man kan också ta med sig de 

svampar man själv hitta och 
komma till Botaniskas svampbe-
stämning i Växthusentrén varje 
måndagskväll kl. 18-20 t.om. 
13 oktober.

Fruktutställning
20 - 28 september 

Stolpboden kl. 12 - 16
 

Det ser även ut att bli ett bra år 
för äpplen och päron, eller till och 
med ett makalöst bra år för att ci-
tera Botaniskas fruktexpert Björn 
Aldén som även i år står bakom 
utställningen. Han säger sig vara 
lite förvånad över den fina skör-
den eftersom man befarade att 
våren varit för kall för pollinatö-
rerna men humlorna klarade ky-
lan. Det finns i år även gott om 
rönnbär som rönnbärsmalen kan 
koncentrera sig på och låta äpple-
na vara i fred. Ca 300 olika sorters 
frukt kommer att visas på utställ-
ningen.
För 20 kr kan man få sin frukt 
sortbestämd. Ta med 3-4 frukter 
av den sort du vill ha bestämd. 
Man kan också få råd om det 
mesta som handlar om frukt och 
fruktträd.
22 - 26 september kl. 9-12 är det 
öppet hus med provsmakning  för 
skolklasser i fruktutställningen. 
Ingen föranmälan behövs.

Potatis - en god knöl
27 september

Roten kl. 10 - 17

2008 är utsett till FNs interna-
tionella potatisår. FN vill upp-
märksamma potatisens globala 
betydelse för att minska hunger 
och fattigdom. I Botaniskas 
köksträdgård odlas varje år ett 
fyrtiotal sorters potatis men på 
utställningen visas mer än 100 
sorter. Många är ovanliga och 
finns inte längre att få tag i. Det 
finns möjlighet att ställa praktis-
ka odlingsfrågor till vår personal. 

Mexikanska skönheter
10 september kl 18 

Trädgårdsmästare Maria Sjöstedt 
visar Botaniskas stora dahliaut-
ställningen med fler än 100 sor-
ters dahlior och andra mexikan-
ska växter.

Höstvandring
28 september kl. 13

Björn Aldén tar er med på en 
långpromenad bland höstens 
ljuvliga blad och senblommande 
växter.
Samling i Perennträdgården
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De komma från 
öst och väst...

Följ med på spännande växtex-
peditioner världen över. Varje 
torsdag i september berättar bo-
tanisterna i Göteborgs botaniska 
trädgård om resor de gjort för att 
hitta nya växter. Under samlings-
rubriken ”De komma från öst 
och väst” får publiken följa med 
på expeditioner i Sydamerika, 
Kina, Turkiet och på amerikan-
ska västkusten.
Att botanister reser ut i världen 
för att hitta nya växtarter upp-
hörde inte med Linnés lärjungar. 
Många av växterna i dagens 
svenska botaniska trädgårdar har 
kommit hit som ett resultat av 
insamlingsresor i olika länder. 
Expeditionerna har flera syften. 
Först och främst är det viktigt att 
ha intressant växtmaterial för bo-
tanisk forskning. Man gör också 
växtexpeditioner för att hitta 
härdigare och bättre arter för od-
ling i Sverige.  I vissa fall tar man 
in växter för odling eftersom de 
är hotade där de är. Påsköträdet 
(Sophora toromiro) som står Bo-
taniska trädgårdens Växthus är 
ett bra exempel. . Trädet är idag 
utrotat på sin naturliga växtplats 
på Påskön i Stilla havet och ex-
emplaren i Botaniska trädgården 
är några av ett fåtal som finns 
kvar i världen.

4 september kl 18 
”Med KGB i Kina” 

Björn Aldén berättar om två 
spännande växtexpeditioner till 
det fjärran Yunnan. 

11 september kl, 18
”Bland höga berg och djupa 

skogar”

Henrik Zetterlund berättar om 
sina växtexpeditioner på den 
amerikanska Västkusten. 

18 september kl 18
 ”Hur tulpanen 

kom till Sverige”

Jimmy Persson berättar om sina 
växtexpeditioner till Turkiet, 
hemlandet för många vårblom-
mande lökväxter. 

25 september kl 18 
”Från Andernas vulkaner 
till Amazonas regnskogar” 

Magnus Neuendorf berättar om 
sina botaniska exkursioner till 
Ecuador och Bolivia. 

14 september kl, 15
”Ormen i lustgården”

Allt om trädgårdens fiende num-
mer ett – mördarsnigeln. Semina-
rium med bl.a. Maj-Lis Pettersson 
från Odla med P1 och experter 
från Göteborgs Naturhistoriska 
Museum och Botaniska trädgår-
den.  

Biljetter till föredrag och semina-
rier säljs i Botaniskas Butik. 
Pris 100 kr. 50 % rabatt på före-
läsningsserien De komma från 
öst och väst med GP:s Läsvärdet.

Lustgårdsguidningar
Varje dag kl. 13

Pågår fram t.om. 28 september. 
Pris 50 kr. Biljetter i Butiken

Linné 300+
Tisdagarna 9, 16, 23 kl. 18

Kunskapsvandringar i Linnés 
anda bland trädgårdens enorma 
växtsamlingar

Pågår fram t.om. 28 september. 
Pris 50 kr. Biljetter i Butiken.

Växtrådgivning
Varje onsdag kl. 13 - 15 i septem-
ber svara trädgårdskonsulent Rolf 
Eskilsson på dina trädgårdsfrågor. 
Köksträdgården.

I ilvas lustgård
Utställningen av  konstnären ilva 
Vallström och fotografen Eva S 
Andersson pågår till 28 septem-
ber
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Föreningen Botaniskas Vänner: www.botaniskasvanner.com

Trädgården har öppet varje dag från kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgiften 40 kr, (förhöjd under Lustgårdsmånaderna)
Växthusen har maj - september öppet 10 - 17,  Entré 20 kr.

Butiken och Galleri Floras Rike har april - september öppet 10 - 19.
Hundar är inte tillåtna i trädgården 1 mars - 31 september.

Prenumeration nyhetsbrev: agneta.green@vgregion.se


