Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer
Kort fortalt
På uddannelsen lærer deltageren om overførsel af elektroniske data mellem forskellige programmer og elektroniske medier ved
arbejdsopgaver med nærings- og hjælpestoffer. Deltageren lærer endvidere om krav til registrering, dokumentation og
indberetning af data.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

Kontakt
ZBC
Kursusteamet
55788888

Kursusinfo
Dit udbytte af kurset
Du kan overføre data på nærings- og hjælpestoffer fra dine planlægningsprogrammer til
din maskines terminal eller monitor (fx traktor)
Du kan indstille terminalen, herunder også GPS, så du får en optimal udnyttelse af
nærings- og hjælpestofferne
Du kan overføre registrerede data fra udstyret og lagre det i terminal eller monitor og
videre til dit datasystem
Du får kendskab til gældende krav om registrering, dokumentation og indberetning af
data til relevante myndigheder

Fag: Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer
Fagnummer:
46686

Varighed
1 dag

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 128,00

AMU-pris:
DKK 128,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.124,40

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 1.124,40

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ejere og ansatte på landbrug og maskinstationer,
der er beskæftiget med registrering og dokumentation af data vedrørende nærings- og
hjælpestoffer.

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

Tilmelding

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Beskrivelse: Deltageren kan overføre data vedrørende nærings- og hjælpestoffer fra bedriftens
planlægningsprogrammer til traktorens/redskabets terminal eller monitor.
Deltageren kan opsætte, tilrette og kalibrere traktorens/redskabets terminal eller monitor,
herunder GPS enhed, således at optimal udnyttelse af nærings- og hjælpestoffer opnås og
miljøpåvirkning minimeres.
Deltageren kan overføre registrerede data fra udstyrets censorer og lagre det i terminal eller
monitor.
Deltageren kan overføre data fra terminal eller monitor til datamedie.
Deltageren kan indlæse data fra datamedie til planlægningsprogram samt elektronisk
indberette data til relevante myndigheder i henhold til krav om registrering, dokumentation
og indberetning.

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

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

