
K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

Gartneri- og landbrugskurser
Det grønne område og anlægsbranchen er i vækst, og 
ny teknologi og det gamle håndværk blandes. Hos os 
får du den specialiserede viden. Vi har kontakt til de 
førende inden for branchen, og du bliver undervist af 
fagpersoner med ekspertise inde for hvert deres felt. 

Vores kursusfaciliteter er på det tidligere landbrug Jernbjerg-
gaard, hvor vi råder over 70 hektar, med store anlægshaller, 
maskinhaller, stalde og store arealer, som består af lange 
rækker af bede, haver, anlæg og park.

Undervisningen sker på adressen:
ZBC Jernbjerggaard, Landskab og Anlæg
C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse

Kontakt og tilmelding
Tilmelding sker via efteruddannelse.dk.

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp til tilmelding, 
VEU-godtgørelse eller andet, er du velkommen til at kontakte: 
Signe Brink Jensen på tlf. 3193 5637/mail: sije@zbc.dk

Vær med. Verden er til at forandre -  zbc.dk



ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

Gartnerkurser
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer 46659 5 dage

Anlæg i beton-, natursten og træ (Anlægsteknik 3) 42384 15 dage

Anlæg i betonsten, buede linjer (Anlægsteknik 2) 42307 15 dage

Anlæg i natursten, træ og vand (Anlægsteknik 4) 42385 15 dage

Anvendelse af motorsav 1 44364 5 dage

Anvendelse af stauder i grønne anlæg 44615 5 dage

Basiskursus for anlægsgartnere 47690 20 dage

Beskæring 2 48063 5 dage

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 42302 10 dage

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 40824 1 dag

Design af grønne anlæg 44272 10 dage

Etablering, vedligehold og rådgivning om vandbassiner 42387 10 dage

Etablering af intensive taghaver 48699 5 dage

Etablering af nedsivningsanlæg / faskiner i grønne anlæg 48700 5 dage

Etablering af regnbede 47644 5 dage

Grandækning, grundlæggende 47817 2 dage

Grandækning, udvidet 47864 2 dage

Grundlæggende anlægsteknik (Anlægsteknik 1) 47803 15 dage

Grundlæggende beskæring 40842 5 dage

Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 42844 10 dage

Hånd- og rygsprøjtecertifikat 48170 2 dage

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 47882 15 dage

Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg 47691 5 dage

Opfølgning på sprøjtecertifikat 48142 1 dag

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 42389 10 dage

Planteliv, økologi og miljølære 45728 15 dage

Plantevækst og etablering af grønne anlæg 42316 15 dage

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 44597 5 dage

Plænegræs, vækstforhold og gødning 44596 5 dage

Stentilhugning for anlægsgartnere 45231 10 dage

Træer og buske om sommeren 42395 15 dage

Træer og buske om vinteren, beskæring og pleje 42305 20 dage

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi 46661 5 dage

Vejen som arbejdsplads 47136 2 dage

Landbrugskurser
Anvendelse og vedligeholdelse af storballepressere 42322 5 dage

Justering af styreefkt. på traktorer og motorredskaber 42345 2 dage

Opfølgning på sprøjtecertifikat 48142 1 dag 

Plantebeskyttelse i landbruget, sprøjtecertifikat 42390 10 dage

Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter 45927 1 dag


