Autorisasjonskurs for veksthus/hagesenter
NLR Viken, Team Veksthus arrangerer autorisasjonskurs for håndtering og
bruk av plantevernmidler på Gjennestad i Vestfold i mars. Vi kjører denne
gangen både grunnkurs (for dem som tar kurset for første gang) og
fornyingskurs (dere som har tatt kurset før). Fornyingskurs må tas hvert 10. år.
Grunnkurset går over to dager, mens fornyingskurset er et dagskurs med avsluttende
prøve på slutten av dagen.
I ny «Forskrift om
plantevernmidler» har det
kommet krav om at de som
selger plantevernmidler
(yrkespreparater eller
konsentrerte hobbypreparater),
skal ha autorisasjonskurs for
håndtering og bruk av
plantevernmidler. På
utsalgsstedet skal det alltid
være en ansatt med
autorisasjonsbevis tilstede i
hele åpningstiden.
NLR Viken, Team Veksthus arrangerer i den forbindelse autorisasjonskurs spesielt
tilrettelagt for veksthusgartnere og hagesentre. Benytt sjansen til å bli med på et
spisset kurs som er mest mulig relevant for din bedrift.

Temaene som gjennomgås er:


Integrert plantevern



Godkjenning og bruk av plantevernmidler



Plantevernmidler - helse og miljø



Sprøyteutstyr innstilling og bruk

Autorisasjonskurs - grunnkurs
8. mars (teoridag)
16. mars (praksisdag og eksamen)

kl 09.30 - 16.30
kl 09.30 - 16.30

Til eksamen er det ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler enn kalkulator.
Kursavgift grunnkurs 2200*/2700 kr
Kursavgiften inkluderer kurset, kopiert materiell, eksamensavgift og bevertning.
Bøker kommer i tillegg. *Rabatert pris til medlemmer i NLR Viken.
Teoridag 8. mars

Gjennestadtunet 81, 3160 Stokke

Praksisdag 16. mars

Gjennestadtunet 81 og veksthusa på Gjennestad

Autorisasjonskurs - fornying
8. mars (teoridag og prøve)

kl 09.30 - 17.30, avsluttende prøve 16.30-17.30

Til avsluttende prøve er det tillatt å bruke alle hjelpemidler (bøker, notater, kalkulator
mm)
Kursavgift fornying, 2000*/2500 kr
Kursavgiften inkluderer kurset, kopiert materiell, eksamensavgift og bevertning.
Bøker kommer i tillegg. *Rabatert pris til medlemmer i NLR Viken.
Teoridag 8. mars

Gjennestadtunet 81, 3160 Stokke

Påmelding:

□ Jeg har autorisasjonsbevis som må fornyes, og melder meg på
fornyingskurs i "håndtering og bruk av plantevernmidler" 8.mars

□ Jeg har ikke autorisasjonsbevis fra før og melder meg på
grunnkurs i "håndtering og bruk av plantevernmidler" 8. mars og 16.
mars.

Navn

Kontaktinfo
E-post:
Mobil:
Adresse:

Jeg har ikke bøker og bestiller også:

□ Grunnbok, 400 kr
□ Plantevern i veksthuskulturer,
prydplanter, 400 kr

NB. Læreverket er det samme som for 10 år siden, men særlig grunnboka er oppdatert og redigert i
flere omganger siden den gang. Tilleggsboka "Plantevern i veksthus" er ikke fornyet, så har du bok fra
et tidligere kurs tilgjengelig, kan denne benyttes.

Bindende påmelding til:
Liv Knudtzon
E-post: liv.knudtzon@nlr.no
Telefon: 93043950
Adresse: Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke
Påmeldingsfrist 1. mars

