
Torsdag den 7. marts hos SAGRO Billund
Majsmarken 1, 7190 Billund

Formålet med kurset er at gennemgå mulighederne for at få mere effekt af markvan-
dingen, ved at ”forbedre det vi gør – og det vi har”. Mere effekt af vandingsanlægget 
kan opnås såvel ved at øge nyttevirkningen af det tilførte vand, som ved at øge sin 
vandingskapacitet. 
Som et led i kursets tema gennemgår vi vigtige forhold vedr. jordfysik og biologi i 
relation til planternes adgang til vand, så muligheden øges for at udnytte jordens 
rodzonekapacitet bedst muligt. 

På det tekniske område er målet at bidrage med viden og information om bedst 
mulig udnyttelse af det til rådighedværende udstyr, herunder gennemgang af de 
tekniske muligheder for at øge udnyttelsen af vandingsvandet, samt gennemgang af 
mulighederne for udvidelse af bestående anlæg. 

Endelig ser vi på mulighederne for at lette det praktiske arbejde med markvanding.

(Se detaljeret program på side 2)

Pris:  1. deltager pr. bedrift: 1.595,- kr. ekskl. moms. 
 Efterfølgende deltagere fra samme bedrift: 800,- kr./pers.
 Betalingen opkræves af Byggeri & Teknik I/S.

Tilmelding: Senest den 2. marts 2019 via én af vore hjemmesider: 
 www.sagro.dk eller www.byggeri-teknik.dk eller til Gunnar Schmidt: 
 Mail: gus@byggeri-teknik.dk, tlf. 99 99 23 19.

Kurset udbydes i samarbejde imellem SAGRO og Byggeri & Teknik I/S

Bedre udnyttelse af vandingsvandet  
– og mere vandingskapacitet
Muligheder for forbedring af dit setup for markvandingen

Kursus



Detaljeret program for dagen

9.30 - 9.45: Ankomst og kaffe

9.45 - 10.25: Velkommen
 Forhold omkring vandindvindingstilladelse og vandforbrug
 V/Vivi Ernstsen, juniorrådgiver, SAGRO Planter

10.25 - 11.00:   Jordfysik, jordens rodzonekapacitet, klima og nedbør, vandings-
behov, styring og proritering af vandingsrækkefølgen samt for-
bedring af tilførslen af vandingsvand 

  V/Jesper Kjelde, planterådgiver, SAGRO Planter
  
 Pause

11.10 - 12.00:  Program fortsat

12.00 - 12.45: Frokost

12.45 - 13.15: Program fortsat fra før frokost

13.15 - 14.00:  Vandingsteknik: ”Kan vi forbedre det vi har og det vi gør”?
  Bedst mulig udnyttelse af vandingsvandet, vandfordeling, vanding 

med kanon, bom og cirkelvander, udvidelse af bestående anlæg, 
levetidsforlængelse og maskiner med lang slange.  
Tekniske og praktiske aspekter.

 V/Gunnar Schmidt, energi- & teknikrådgiver, Byggeri & Teknik I/S

14.00 - 14.15: Kaffe

14.15 - 15.00: Program fortsat

15.00 - 15.15: Opsamling og afslutning


