Anlægsgartnerdage
- forny din viden om
græsplæner og gødning

Bliv opdateret og inspireret:
·

Renovering af græsplæner - hvordan gør du efter den tørreste sommer i 99 år?

·

Hvorfor er rajgræsser en stor fordel for græsplænerne?

·

Hvad kan robotplæneklippere i forhold til andre klippere?

PROGRAM d. 26./27. februar, Odense / 28. februar, Stevns
9:00

Ankomst og morgenmad

9:30

Velkommen
V. Kasper Kildevæld, Konsulent DLF

9:40

Renovering af græsplænen efter en lang, tør sommer
V. Bo Jeppesen, Konsulent DLF

10:00

Hvorfor rajgræsser i græsplæner?
V. Kasper Kildevæld, Konsulent DLF

10:20

Pause

10:35

Robotplæneklippere - klipperesultater og fordele
V. Jacob Konnerup, Salgschef Husquarna PRO

11:35

Skal der bruges speciel gødning til robotklippere?
V. Kasper Kildevæld, Konsulent DLF

12:00

Frokost

12:45

Rullegræs - den perfekte løsning til det perfekte resultat
V. Bo Jeppesen, Konsulent DLF

13:15

Hybridgræs - hvad er det, og hvad kan det bruges til?
V. Kasper Kildevæld, Konsulent DLF

13:45

Rundvisning
DLF’s produktionsfaciliteter i Odense / DLF’s forædlingsstation på Stevns

14:30

Tak for i dag

Praktiske informationer

Indlægsholdere:
Jacob Konnerup, Husquarna Danmark A/S, salgschef. Har været ansat tre år i Husquarna og
har inden da arbejdet for større nationale og internationale virksomheder primært med drift,
økonomisk og løsningsorienteret salg.
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.
DLF: verdens største græsfrøvirksomhed, der afsætter frø til professionelt– og privat plænebrug. Virksomheden er 100% ejet af danske landmænd. DLF har et stort forædlings– og forskningsprogram der sikrer, at vi altid er på forkant med udviklingen og i stand til at tilbyde kunderne det
absolut bedste og mest innovative produktsortiment.

Deltag d. 26./27. februar i Odense eller d. 28. februar på Stevns
Odense:

D. 26./27. 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. 28. februar: DLF’s forædlingsstation på Stevns. Her bliver fremtidens plænegræsser 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.

Tid:

Kl. 9.00 ‐ 14.30 inkl. morgenbrød og frokost

Sted:

26. februar 2019:
27. februar 2019:

DLF
Højmevej 12
5250 Odense SV

28. februar 2019:

DLF, Dansk Planteforædling
Højerupvej 31
4660 Store Heddinge

Tilmelding:

Senest rsdag d. 19. februar 2019
på tlf.: 6317 1600 eller mail: ath@dlf.dk

