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betonsten lige linier Pleje af grønne områder, vinterbeskæring Design af grønne
anlæg Plantebeskyttelse, ”Sprøjtecertiﬁkat” Betjening og vedligehold af større
gartn Greenkeeper Betjening og vedligehold af motorkædesav Pleje af grønne
områder Planteernæring i væksthus Hestens fodring Etablering af mindre Roskilde
anlæg
Tekniske
Vilvorde Skole
med planter og ﬂiser Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg Planteliv,
økoloPå baggrund af ønsker på uge 46-kurset, lbyder Vilvorde følgende to kurser:
Kursus i klima lpasning på gol aner - 5 dage. 28/1 - 1/2 2019
(47691 Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg)

Massive regnskyl og lange tørke perioder giver samfundet nye udfordringer. Udfordringer som også rammer gol aner og andre
rekrea ve områder. Vilvorde vil gerne medvirke l vidensdeling på området, og udbyder derfor de e kursus lbud l
gol ranchen. Kurset vil give deltageren faglig viden om jord og en række beslutnings-stø eværktøjer l at afgøre om der er
behov for vanding og dræning, hvordan holdes temperaturen nede og om hvilke græsser skal eventuelt vælges i frem den?
Deltageren vil få overblik over hvilke metoder der ﬁndes l forbedringer, og deltage i diskussion om deres egnethed.
kurset vil have 2 fokuspunkter:
1. At komme af med vandet i sæsoner med meget nedbør som fx 2017.
2. At få græsset l at overleve i sæsoner med meget varme som fx 2018.
Undervisere: Bente Mortensen og Hans Plovstrup

Kursus i vandningsteknik, ajourføring - 5 dage. 4/2 - 8/2 2019
(45174 Vandingsteknik på idrætsanlæg og gol aner)

Der er s llet mange spørgsmål i forhold l vandingsanlæg så som - Hvordan justeres sprinklere? Hvordan vedligeholdes
magnetven ler, dekoder med mere? og Hvordan sikrer vi, at vi får den mængde vand l greens, som vi gerne vil have?
Disse og andre spørgsmål vedrørende vandingsanlæg søges besvaret på de e a ortede vandingsteknikkursus.
Undervisere: Torben Rønnebæk og Agrometer

Tilmelding:

Tilmelding l kurserne sendes l Uddannelsesleder Claus Egede Cornelius på cec@rts.dk, hvore er man bliver kontaktet.
Kurserne a oldes som AMU-kurser og prisen for kurserne er e er gældende AMU-takster og regler. Forventet pris i 2019 pr.
deltager indenfor AMU-målgruppen er pr. kursus kr. 590,-.
Kurserne er dagskurser og uden forplejning. Forplejning kan købes i skolens kan ne.
Roskilde Tekniske Skole • Pulsen 10 • 4000 Roskilde • Telefon: 46 300 400

