
Anlægsgartnerdage 
 

- forny din viden om græs- 
plæner, gødning og blomster 

Bliv opdateret og inspireret: 
 

·    Hvordan vender du en fremtid uden kemi til din og kundernes fordel?  

· Hvordan  tilgodeser du bierne i din hverdag?  

· Hvordan fremmer du biodiversiteten i dine projekter?  

PROGRAM d. 25./26. februar, Odense / 27. februar, Stevns 
 
8:45  Ankomst og morgenmad 
 
9:00  Velkomst  
  V. Bo Jeppesen, Konsulent DLF 
   
9:10   Nyheder fra DLF i 2020 
  V. Kasper Kildevæld, Konsulent DLF 
 
9:25  En fremtid uden kemi - hvad gør du så? Gødning er én af dine chancer for mersalg 
  V. Per Knudsen, Konsulent DLF 
 
10:00 Pause 
 
10:15 Så og plant bivenligt, klip bivenligt, skab bivenlig plads 
  V. Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening 
 
10:55 Pause 
 
11:05 Biodiversitet - hvordan lykkes du bedst med blomsterfrø– og løg samt græs? 
  V. Bo Jeppesen, Konsulent DLF 
 
11:40 Fremtiden - hvad pusler vi med i DLF? Et kig i krystalkuglen 
  V. Kasper Kildevæld, Konsulent DLF 
 
12:00 Frokost 
 
12:30 Rundvisning 
  DLF’s produktionsfaciliteter i Odense / DLF’s forædlingsstation på Stevns 
 
13:15 Tak for i dag 



Indlægsholdere: 
 
Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening, jordbrugsteknolog og ansat som sekreta-
riatsleder i Danmarks Biavlerforening. Har beskæftiget sig med bier i 6 år.  
 
Kasper Kildevæld, DLF, jordbrugsteknolog inden for gartneri. Over 20 års erfaring fra den 
grønne branche. DLF’s plænekonsulent på Fyn og i Jylland. 
 
Bo Jeppesen, DLF, gartneritekniker. Over 20 års erfaring fra den grønne branche. DLF’s      
plænekonsulent på Sjælland og øerne.     

 
Per Knudsen, DLF. 30 års erfaring med gødning og græspleje. DLF’s plænekonsulent inden for 
golfområdet i hele Danmark.  

 

 
Deltag d. 25./26. februar i Odense eller d. 27. februar på Stevns 
 
Odense:  D. 25./26. februar: DLF’s produktionsanlæg i Odense. Dagen slutter af med en 
   rundtur på fabrikken, hvor vi bl.a. skal se rensning, tørring, blanding og            
   opsækning af græsfrø.  
 
Stevns:  D. 27. februar: DLF’s forædlingsstation på Stevns. Her bliver fremtidens plæne-
   græsser udviklet. Her skal vi se, hvordan de enkelte blandinger og sorter ser ud i  
   forhold til hinanden. Derudover skal vi en tur i laboratoriet og væksthusene.  

Praktiske informationer 

Tid:      Kl. 8.45 ‐ 13.15 inkl. morgenbrød og frokost 
 
 
Sted:    25. februar 2020:    DLF 
      26. februar 2020:    Højmevej 12 
              5250 Odense SV 

                 
         

  27. februar  2020:     DLF, Dansk Planteforædling 
                Højerupvej 31 

                   4660 Store Heddinge     
          

Tilmelding:   Senest fredag d. 14. februar 2020 
        på tlf.: 6317 1600 eller mail: ath@dlf.dk 


