Thibault i Monika Perrier zapraszają na
„Warsztaty z Uproszczonej Techniki Uprawy”
Spotkanie między rolnikami od rolnika dla rolnika…
„Grupa będzie zawsze silniejsza niż najmocniejsza osoba w grupie”

16 stycznia 2020 Centrum Konferencyjno - Hotelowe Delicjusz
Trzebaw-Rosnówko k/Poznania ul. Poznańska 1
Start godz 14:00
Zakres tematów, jakie poruszymy:

I. Siew bezpośredni:





Od czego zacząć?
Jaki jest cel siewu bezpośredniego?
W jaki sposób?
Jakie są ważne punkty do pilnowania w systemie siewu bezpośredniego?

II. Tematy zaawansowane:
1. Rozmowa na najtrudniejsze tematy tzn.:
 Płodozmian w systemie UTU
 Jakie nowe rośliny mogę uprawiać, by rozszerzyć mój płodozmian
2. Mam mocną glebę ( ponad 30% gliny), dlaczego system siewu bezpośredniego jest
jedynym rozwiązaniem, jak go stosować?

III. Warsztaty z Uproszczonej Techniki Uprawy
 Zarzadzanie wirtualnym gospodarstwem
Symulująca prowadzenia gospodarstwa, wymiana problemów, jakie są obecne w
naszych gospodarstwach. Warsztaty UTU będą w grupach 4-6 rolników. Rolnicy będą
musieli zarządzać gospodarstwem, zakupem maszyn, wyborem odpowiedniego
płodozmianu, międzyplonu, gęstości siewu oraz sposobu uprawy.
Tak stworzone wirtualne gospodarstwo skłoni do przemyśleń, dzięki czemu uchroni nas
od niepotrzebnego ryzyka w rzeczywistości.

IV Rozmowa na temat stworzenia stowarzyszenia rolników
„KONSERWACJA GLEBY”

Program spotkania:
16.01.2020
 13: 30 – 14: 00 Powitanie gości - zaproszenie na kawę
 14: 00-14: 30 Wykłady i wymiana doświadczeń z rolnikami na temat siewu
bezpośredniego
 14: 30-15: 00 Tematy zaawansowane
 15: 00-18: 00 Warsztaty wirtualne zarzadzanie gospodarstwem
 18: 00-19: 00 Temat utworzenie Stowarzyszenia Konserwacja Gleby
 19: 00- 20: 00 Kolacja
 Od 20: 00-… podsumowanie szkolenia i dalsza część pogłębienia tematów przy
barze…do rana

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 stycznia 2020

W zajeździe jest możliwość noclegu.
Cena za pokój 1-os ze śniadaniem: 140 zł
Cena za pokój 2-os ze śniadaniem: 180 zł
Rezerwację na hotel można składać indywidualnie pod nr tel: 61 8 108 108,
(rezerwując hotel proszę podać, że są Państwo ze szkolenia DURO - ceny za pokoje są już
wynegocjowane).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na
„Warsztaty z Uproszczonej Techniki Uprawy”
16 stycznia 2020 Centrum Konferencyjno - Hotelowe Delicjusz
Trzebaw-Rosnówko k/Poznania ul. Poznańska 1
Start godz 14:00

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES:
ulica, nr domu/lokalu:
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:

NAZWA FIRMY:

ADRES FIRMY:

NIP:

NUMER TELEFONU:
E-mail:

wielkość gospodarstwa:
przewaga upraw:

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać max do 12.01.2020 na adres: duropolska@gmail.com

