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lnformacja NR 1 o szkoleniu w zakresie
,,Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony

roślin'' Tarnów 04.08kwiecień 2016r.

csroR- 01/03/2016 Tarnow 07.03.2016r.

Centrum Szko|eniowe Techniki ochrony Roś|in pzy Terenowym Zespo|e Doradztwa Ro|niczego w Tarnowie
(dawniej w Zgłobicach) będącego jednostką Małopo|skiego oŚrodka Doradztwa Ro|niczego W Karniowicach
informuje, ze: w dniach 04-08 kwietnia 2016 r. zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie

,,Badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego p|zeznaczonego do stosowania środków ochrony
roś|in' ' ,

Szkolenie dawniejznane było pod nazwq,,Badanie okresowe opryskiwaczy ipotwierdzanie Wymaganej ich
spraw ności technicznej,,.
Szko|enle adresowane jest dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia badań
technicznych w Stacjach Kontroli Opryskiwaczy.
Szkolenie to iest równleż bardzo pzvdatne dla wykładowców prowadzących zajęcla z zakresu techniki
ochrony roślin oraz BHP na szkoleniach : ,,Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
naziemnego...''. ,,Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin...'' , ,,Integrowana produkcja roś|inna''
oraz inspektorów nadzorujących system szkoleń z tego zakresu bądź nadzorujących stosowanie środków
ochrony rośIin oraz funkcionowanie Stacji Kontro|i opryskiwaczy.

Szko|enie obejmować będzie 40 godzin wykładów oraz ćwiczeń zgodnie z nowym programem z
uwzg|ędnieniem dodatkowo spzętu szklarniowego oraz zaprawiarek. Dysponujemy najnowocześniejszymi
uządzeniami diagnostycznymi zarÓwno e|ektronicznymi jak i prostymi popu|arnymi rozwiązaniami w zasadzie
wszystkich producentow dostępnymi na rynku /Pess|, Herbst, Staben, Lurmark, Kempa, AAMS.SALVARAN|'
MULLER itp./ a takze bogatą ko|ekcją podzespołow wykozystywanych w konstrukcji opryskiwaczy krajowych i
zagranicznych.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie
ul. Mostowa 14, 33.100 Tarnów oraz dodatkowo W wybranym terenowym punkcie badania opryskiwaczy'
Ze wzg|ędu na to, ze w Centrum wykonywane są na bieząco badania techniczne opryskiwaczy uczestnicy
szko|enia będą mieĆ moz|iwoŚc zdobycia doświadczenia w zakresie funkcjonowania typowej Stacji oceny
opryskiwaczy w terenie. Oprocz samej metodyki badań sporo czasu poświęcamy takze roznorodności konstrukcji
opryskiwaczy oraz ich podzespołow/ wazne d|a początkujących w tej branży l atakŻe kalibracji i modernizacji'

Uwaga 1 ! W programie szko|enia zaprezentujemy rowniez metodę pomiarów wydatkow jednostkowych z
wykozystaniem e|ektronicznego pzepływomieza AAMS-SaIverani S-Monitor Nozz|e Tester (Be|gia) oraz
przepływomiezy ka|ibrowanych z odczytem optycznym firmy KEMPA.

Uwaga 2 ! W programie przewidziano takze praktyczne badanie zaprawiarek do nasion oraz opryskiwacza
szklarniowego.

Uwaga 3. ! Nasz oŚrodek (MODR Karniowice) posiada wpis do rejestru jednostek szko|ących na potrzeby
Uzędów Pracy zatem istnieje moz|iwość sfinansowania szko|enia przez Urzędy Pracy d|a pzedsiębiorcow
twozących miejsca pracy,

Uwaga 4 ! Dysponujemy pzygotowaną i doŚwiadczoną kadrą, Prowadzący Centrum posiada |iczne
międzynarodowe ceńyfikaty szko|eń z tego zakresu a takŻe odbył staze zawodowe w zachodnich oŚrodkach (
producenci opryskiwaczy oraz uządzeń diagnostycznych , stacjach kontro|i opryskiwaczy)' był członkiem zespołu
pzygotowującego krajowe prawodawstwo oraz opiniującym zmiany tego prawa. Jest autorem |icznych publikacji,
wydawnictw, regularnie uczestniczy w branzowych konferencjach i seminariach z tego zakresu.

Wszvscv wykładowcy posiadają ukończone Studia Podyplomowe lntegrowana Produkcja .
Uwaga 5 ! Nasze Centrum prowadzi rowniez Stację Kontroli opryskiwaczy badającą co roku ki|kaset

opryskiwaczy.
!!!! To nasza stacia iako pienrusza w Po|sce pzebadała w dniu 27 lipca 1999 r. pierwszy opryskiwacz
i nadała znak kontro|nv nr. 000001 !!!!!!!!!!!!!!.

tel/ fax (14) 6743020, 6743079
tel 691888943
email: eugeniusz.tadel@modr.pl



Uwaga 6! Tradycyjnie pzewidujemy takze czas na program kulturalny/turystyczny.
Tarnow to Po|ski Biegun Ciepła, to perła renesansu.
Uwaga 7! Zainteresowanych szko|eniem a takŻe systemem badań opryskiwaczy zapraszamy rownież na

TARGI AGROTECH Kielce't8-20.03.2016r, - osobisty kontakt z nami na stoisku firmy LECHLER (EKOTRONIC).

Uwaga !!! Rozpoczęcie kursu 04.04.2016 godzina 10:00 , zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędąsię na
ulicy Mostowej 14 ' 33.100 Tarnów w siedzibie Małopolsklego Ośrodka Doradztwa Rolniczego TZDR Tarnów.
Uwaga !!! W związku z tym Że zajęciaodbywaĆ się będądo godzin popołudniowych sugerujemy skorzystanie z
moz|iwoŚciwyzywienia w miejscu szko|enia ( Śniadanie , obiad ,ko|acja w cenie łącznie 35 złldobę w restauracji na
miejscu). Koszt wyzywienia za cały kurs (od obiadu w poniedziałek do obiadu w piątek) wyniÓsłby 155,00 zł. osoby
chcące skozystac zzakwaIerowania powinny dodatkowo przewidziec kwotę za noc|eg. Z reguły koszty
zakwaterowania łącznie za kurs oscylująwokoł kwot 160 -300 złw za|eŻności od wybranej opcji. Wszystkim
zainteresowanym którzv pzyś|ązqłoszenie uczestnictwa (w załrezeniu formu|az) Wvsyłamy szczegółowa ofeńe do Wvboru mieisc
zakwaterowania w jednym z niedrogich miejscowych hote|i, domach studenta ( od 32 złldobę . po|ecamy) itp' Szczegołowe
informacje wysyłamy wszystkim po otzymaniu karty zgłoszenia.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie pocztą |ub faksem kańy uczestnictwa oraz o te|efoniczne
potwierdzenle uczestnictwa wszkoleniu . . Informacji udzie|a orazzgłoszenia przyjmuje sekretariat kursu:
TZDR Tarnów tel./fax 14l6743079|ub,|416743020 oraz 691888943 (Kierownik Centrum)

Adres korespondencyinv
Centrum Szkoleniowe Techniki ochrony Roślin przy Terenowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowie
33.100 Tarnów ul.Mostowa 14
eugen iusz.tadel@modr. pl
opłatę za szkolenie, materiały szko|eniowe (kiIkaset stron p|us materiały na nośniku elektronicznym, ka|kulatory,
tabe|e, pomiarowe naczynia ka|ibracyjne , odzieŻ ochronna itp.) i egzamin w łącznej kwocie 1000'00 zł na|ezy
pze|ac na konto organizatora.W przypadku kozystaniazwyŻywienia (po|ecamy) dodatkowy kosztwynosi 155'00
zł. Razem koszt kursu z całodziennym wyżywieniem 1155,00 zł.
Konto organizatora:
Małopolski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
NBP o/o Kraków 60 1010 ,|270 0047 5013 4100 0000
Po wczeŚniejszym uzgodnieniu mozna równiez dokonac wpłaty gotowką w dniu rozpoczęcia szko|enia.
Zastrzega się prawo zmiany terminu kursu w pzypadku bardzo niskiej frekwencji. Ze wzg|ędu na bezterminowy
charakter waznoŚci Świadectwa kursy te są organizowane w ostatnich |atach stosunkowo rzadko. Prosimy o
moz|iwie Wczesne zgłoszenie uczestnictwa ze wzg|ędu na konieczność druku materiałow szko|eniowych oraz
rezenruacji zakwaterowania.
Z powazaniem

TOR TZDR Tarnow


