Sprøjtecertifikat e-learning

Foreløbigt program 2020
Mandag den 24. februar kl. 19.00 – 22.00 på LMO
Opstart til praktiske prøver. Frivilligt tilbud til dem, der ikke har stor praktisk erfaring forud for prøven
lørdag.
Fredag den 28. februar kl. 09.00 – 17.00
9.00 – 9.30 Fælles information og kaffe i kantinen på LMO. Deling af kursister i 2 hold.
Tidspunkt
Kursuslokale (HT)
Maskinhallen (HT)
09.30 – 12.00
Hold 1
Hold 2
12.00 – 12.30
Frokost i spisesalen
12.30 – 14.15
Hold 2
Hold 1
14.15 – 14.30
Kaffe i spisesalen
14.30 – 16.00
Hold 2
Hold 1
16.00 – 16.30 Arbejdsmiljø og værnemidler (fælles)
Ca. 17.00 Hans Thostrup står til rådighed for gode råd om opgradering af sprøjter iht. de nye krav
I maskinhallen vil der blive arbejdet med:
Sprøjtekendskab med praktiske øvelser, måling og kalibrering samt kemikaliehåndtering og arbejdsmiljø.
I kursuslokale vil der blive arbejdet med
Love og krav, kemikaliekendskab, bekæmpelsesmidler og miljøpåvirkninger. Øvelser rettet mod delprøve 1.
Lørdag den 29. februar kl. 08.00 – 16.30
Kl. 8-17 afholdelse af delprøve 4 i maskinhallen, hold á 6 personer.
I kursuslokale trænes opgaver rettet mod delprøve 1 og 3
Kl. 15.00-16.30 prøveeksamen delprøve 1
Torsdag den 5. marts kl. 08.00 – 17.00
Tidspunkt
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.00
16.00 – 16.30

Aktivitet
Eksamen delprøve 1 (HT)
Kaffe i kantinen
Ukrudt, sygdomme og skadedyr (MC)
Frokost i kantinen
Ukrudt, sygdomme og skadedyr (MC)
Kaffe i kantinen
Ukrudt, sygdomme og skadedyr (MC)
Prøveeksamen delprøve 3 (MC)

Fredag den 13. marts kl. 08.00 – 18.00
Tidspunkt
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.30
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

Aktivitet
Opgaver rettet mod delprøve 2 (MC)
Kaffe i spisesalen
Opgaver rettet mod delprøve 2 (MC)
Frokost i spisesalen
Opgaver rettet mod delprøve 2 og 3 (MC)
Kaffe i spisesalen
Øvelser rettet mod delprøve 2 (MC)
Prøveeksamen delprøve 3 (MC)
Prøveeksamen delprøve 2 (MC)

Sprøjtecertifikat e-learning

Lørdag den 14. marts kl. 08.00 – 16.00
Tidspunkt
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.45
14.45 – 15.30

Aktivitet
Træning til delprøve 2 og 3 (MC)
Pause kaffe
Træning til delprøve 2 og 3 (MC)
Frokost
Delprøve 2 (MC)
Kaffe
Delprøve 3 (MC)
Kaffe, Evaluering og afsked (HT og MC)

MC: Martin Carlsen, plantelærer Asmildkloster Landbrugsskole
HT: Hans Thostrup, teknikrådgiver LMO

Prøver til sprøjtecertifikat
Delprøve 1
Skriftlig prøve med udgangspunkt i ”Grundbog for sprøjteførere”.
Prøven tager 80 min med emnerne: Love og krav, arbejdsmiljø, miljø og teknik
Delprøve 2
Skriftlig prøve med udgangspunkt i plantebøger – se bøger nederst.
Prøven tager 80 min og omhandler emnerne: Planter, skadegørere, sygdomme, ukrudt og teoretisk
kunne lave en sprøjteplan.
Delprøve 3
Identifikation af 25 præparater (ukrudt, kulturplanter, sygdomme, skadedyr og nyttedyr).
Prøven tager 20 min og er uden hjælpemidler.
Delprøve 4
At gennemføre en praktisk prøve med udgangspunkt i ”Grundbog for sprøjteførere”.
Kursisten skal kontrollere, klargøre og udføre en sprøjteopgave med enten rygsprøjte eller
traktorsprøjte.
Er man ordblind eller på anden måde begrænset i hastighed er der mulighed for at kunne give ekstra
tid.
Bøger – udleveres på kurset
Markens sygdomme og skadedyr udgave, 2010.
Ukrudtsbogen 5. udgave, 2011

Grundbog for sprøjteførere 9. udgave, 2016,
Supplement til Grundbog for sprøjteførere
Vejledning i planteværn 2020
Hvis man gerne vil i gang med kurset, så kan man træne til delprøve 3. På Landbrugsskolens
hjemmeside www.asmildkloster.dk er der en fane med sprøjtekursus. De billeder der ligger her skal
man gerne lære. Til alle prøver skal man have en besvarelse på 70 % rigtig for at bestå. Man skal
altså have 18 billeder rigtig ud af 25.
Koden på hjemmesiden er: asmildkloster
Pris ca 4.500 kr for en AMU kursist, ca 1.250 til AMU, 1,800 kr til bøger og 1.500 kr til fortæring.
Der kan søges VEU godtgørelse, ca 5 x 870 kr = godt 4.500 kr
Henvendelse: Teknik rådgiver Hans Thostrup, LMO, 29995712, hat@lmo.dk

