Det grønne område – Sandmoseskolen 2019

Greenkeeper

Har du brug for ajourføring af din viden inden for:

Klimatilpasning og vandingsteknik
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, tilbyder kurserne:
Faglig ajourføring, fremtidens klimaudfordringer

Faglig ajourføring

Kursussted

af dit vandingsanlæg

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Kursusperiode: 5 – 7/2 2019

Kursusperiode: 30 – 31/1 2019

I fremtiden forventes klimaet i Danmark
at ændre sig i retning af flere og mere
ekstreme hændelser som f.eks. skybrud
med store regnmængder, lange regnvejrsperioder og lange tørkeperioder som vi allerede har oplevet det i sommeren 2018.

På dette kursus får du mulighed for at få
ny viden om optimering af dit vandingsanlæg.

Disse klimaændringer kan medføre forskellige udfordringer i plejen af golfbanerne.
• Hvordan vil de store regnmængder og
skybrud påvirke baneanlæggene.
• Kan vores golfbane nedsive tilstrækkelige vandmængder til at vi undgår oversvømmede og vandlidende spilarealer.
• Hvordan skal sammensætningen af
græsarter og sorter være, for at græsset kan modstå både store vandmængder og lange tørkeperioder.

• En sikker og korrekt indstilling af
sprinkler.
• Beregning af vand, hvordan undgår vi
overforbrug.
• Programmering af vandingsanlægget,
findes der smarte løsninger.
• Hvad er fordele og ulemper ved underskudsvanding/ overskudsvanding.
• Vinterklargøring af vandingsanlæg,
samt vintervedlighold.

Undervisere: Hans Aagaard Pedersen
og Agrometer.
AMU-mål:
47985, IPM-greenkeeper,
2 dage

Undervisere: Bente Mortensen
Ove Lyhne Jensen
og externe specialister.
AMU-mål:
47239, Græs, pleje - ajourføring, 3 dage.
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Tilmelding
www.efteruddannelse.dk
Søg på kviknumrene:
5/2 – 7/2 2019: 851420729147
30/1 – 31/1 2019: 851420729151
Økonomi
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse efter gældende regler.
Yderligere information
Kontakt Sandmoseskolen
på tlf. 9633 2626.
Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan
du blive indkvarteret med gratis kost og
logi. Sandmoseskolen er smukt beliggende
mellem Blokhus og Tranum i et stort naturområde med hedelyng og skovarealer –
kun 4 km fra Vesterhavet.

Se øvrige kurser for
det grønne område på:
www.amunordjylland.dk
under AMU >
Det grønne område.

20-12-2018

På kurset introduceres de faglige emner
som knytter sig til området og der arbejdes med videndeling. Der gives mulighed
for at arbejde målrettet med ideer til klimatilpasninger på egen golfbane.

Sandmosevej 486, 9460 Brovst.

