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Bliv bedre til græs – næsten ”græsspecialist” 
3 dages kursus (Græs, pleje-ajourføring) 

 

Vil du gerne blive dygtigere til at vurdere græssets vækstforhold og bedre til at vælge den rigtige pleje 

eller anlægsmetode, der resulterer i græsplæner og boldbaner med høj kvalitet og slidstyrke? 

Så tag på et 3 dages intensivt græskursus for anlægsgartnere 

Med udgangspunkt i problemstillinger, som anlægsgartnere ofte står overfor, vil vi via praktiske øvelser, 

oplæg og erfaringsudveksling, give dig en række værktøjer og redskaber til at undersøge og optimere 

plejestrategien på forskellige plænetyper og græsarealer med henblik på at opnå bedste græskvalitet. 

 

Hvad er problemerne og hvorfor opstår de? 

Praktiske øvelser, hvor vi undersøger græssammensætning, jordbundsforhold, afdræning, kompakthed 

m.m. med forskellige typer værktøjer. 

 

Hvordan opnås bedre kvalitet? 

Hvilke tiltag skal der til for at få en mere jævn plæne, bedre græsvækst, mindre ukrudt eller komme godt i 

gang efter skader fra varme somre og fugtige vintre? 

 

Vi ser nærmere på forskellige metoder til opretholdelse eller forbedringer af plænerne fx topdressing, 

eftersåning, luftning, vertikalskæring, topskrælning, gødningsplan m.m. 

 

Hvilke materialer skal anvendes? 

Vi ser nærmere på de forskellige produkter og deres kvaliteter herunder valg af: 

 topdressing, frø og brug af kompost m.m. 

 gødning i forhold til græssets vækst og slid. 

 frøblandinger til formålet 

 tekniske hjælpemidler/maskiner til både kort og langt græs 

 

Renovering og etablering af ny plæne 

Hvornår og hvordan? 

 

Undervisere: Hortonom Bente Mortensen, faglæger Keld Kristensen og fagkonsulent Kim Tang fra 

DAG stå for undervisningen.     Derudover vil der være fremvisning af maskiner fra udvalgte 

leverandører. 

 

Tidspunkt: 28/9 til 30/9 – alle dage fra 08:10 til kl.15.30. 

 

Kursussted: Roskilde Tekniske Skole, Køgevej 131, 4000 Roskilde. 

 

Økonomi: 

Prisen er 108-184 kr./dag, hvis deltageren er i AMU’s målgruppe. 

 

Der kan søges løntabsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse efter gældende regler. 

 

Indkvartering: Hvis du har mere en 60 km hver vej, kan du blive indkvarteret med gratis kost og logi. 

 

Forhåndstilmelding:  

Senest 10/9 til Kim Tang kt@dag.dk 
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