
Optimal udnyttelse af vandingsanlæg

Hvornår:  Den 27. november 2018 kl. 10.00 - 14.30

Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | Tlf. 7436 5000www.landbosyd.dk

Temadag om markvanding:

Kom til temadag hos LandboSyd omkring vanding, og bliv opdateret på mulighederne for anven-
delse og optimering af vandingsanlæg. Vi gennemgår både det maskintekniske, fordyber os i det 
plantefaglige og runder økonomien ved vanding, så du er godt klædt på til næste vandingssæson. 

Hvor:  Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa

Pris:   1.100 kr. + moms

Tilmelding: På landbosyd.dk/kalender
  Tilmeldingsfrist er den 20. november 2018 kl. 12.00

Program: 
Kl. 10.00: Vandingstilladelsen v/ faglig assistent planteavl, Gerco Klein Wassink 

• Gennemgang af forhold omkring ansøgning og vedligeholdelse af vandingstilladelser. 
• Aktuelt omkring vandindvindingstilladelse og vandforbrug i 2018.

Kl. 10.10: Jordfysik v/ miljørådgiver, Anne Lausten Hansen

• Jordens vandkapacitet.
• Optag af vand: Kapillarvirkning, pletnedsivning og afløb fra overfladen.
• Næringsstoftransport og udvaskning.
• Klima: Nedbør i vækstsæsonen, statistikker.

Kl. 10.45: Styring v/ planteavls- og økologirådgiver, Birgitte Popp Andersen

• Vandingsregnskab - Mark Online. 

Kl. 11.10: Hvilke afgrøder betaler bedst for vanding v/ planteavlsrådgiver Nis Callesen

• Planternes behov for vand.
• Merudbytter ved vanding, i mængder og i kr./ år.

Kl. 11.30: Frokost

Kl. 12.15: Det tekniske ved vandingsanlægget  v/ Gunnar Schmidt, Byggeri og Teknik I/S

• Udvidelse af timeydelsen på det bestående anlæg.
 - Den begrænsende faktor.
 - Gennemgang af det eksisterende anlæg, og plan for udvidelsen.
 - Kan et ældre anlæg levetidsforlænges?
 - Maskiner med lang slange – tekniske og økonomiske
    aspekter-etableringspriser.
• Bedst mulig udnyttelse af vandingsvandet.
• Faktorer, som reducerer nyttevirkningen af vandet – og tiltag til forbedring?
• Vandfordeling – konsekvenser af tilførsel af hhv. for lidt og for meget vand.
• Omkostninger ved vanding, såvel driftsomkostninger som faste omkostninger.

Kl. 13.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 13.30: Program fortsat

Kl. 14.30: Afslutning


