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Tryffikultur är ett svenskt tryffelföretag grundat och drivet av Christina Wedén och Lina Pettersson. Vår inriktning är rådgivning om, 
och frågor kring, tryffelodling. Vi erbjuder jord- och rotprovtagning för tryffelodlare och kan förmedla plantor av god kvalitet. Vi kan 
också erbjuda skräddarsydda kurser, föredrag och tryckt material om tryffel och tryffelodling: TRYFFIKULTUR.SE 

 

 
 

Välkomna till kurs för tryffelodlare 
Torsdag-fredag 10-11 november 2016 

 

Tryffikultur erbjuder för tredje året i rad kursen i samband med Gotlands tryffelfestival. 
 

Program 
Torsdag 10/11 kl. 16.00 – ca 19.00 Tryffelodling, erfarenheter och nya rön. 
 Fredag 11/11 kl. 8.00 –  ca 12.00 Tryffelodling, fältbesök. 
 

Innehåll 
Den 10/11 startar vi med eftermiddagsfika och håller sedan ett föredrag om erfarenheter och teori bakom 
tryffelodling, samt nya forskningsrön med betydelse för utveckling och produktion av tryffel.  
 

Därefter diskussion och praktiska övning att titta på tryffelmykorrhiza under stereolupp. pH i jord och jordart 
och betydelse för tryffelns utveckling. Den som vill får gärna ta med eget rotprov och/eller jordprov. 
 

Vi bokar vi bord för gemensam middag efter seminariet, för den som vill. Meddela intresse till Lina eller 
Christina. Middagen betalas individuellt och ingår inte i anmälningsavgiften. 
 

Den 11/11 åker vi gemensamt i bil från Visby (Donners plats) för att besöka tryffelodlingar i produktion. På 
plats diskuterar vi olika lösningar för utveckling av tryffelodlingen, samt redogör för de besökta 
tryffelodlingarnas historia och tankarna bakom olika åtgärder som gjorts. Förmiddagsfika i fält. Medtag 
lämpliga kläder för härligt blåsigt novemberväder! 
 

Kursen hålls i huvudsak på engelska. 
 

Anmälan & Kursavgift 
Kursen arrangeras av Tryffikultur. Kursen bokas direkt till Christina, eller via Destination Gotland (länk från: 
gotlandstryffelfestival.se ). Pris 1 500 kr per person. 
 

Praktisk info  
Kursen hålls i Donnerska huset, Donners plats 1, Visby, samt i fält på södra Gotland. 
 

Såvä l  erfarna som nya tryffelodlare hä lsas varmt vä lkomna! 
 

Christina Wedén   Lina Pettersson 
christina.weden@tryffikultur.se  lina.pettersson@tryffikultur.se 
0708-85 58 72    0707-68 04 30 

                                               


