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Wpisany przez Agro Akademia

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia,
wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa.
Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych
klientów Banku z branży agro. Najbliższa Agro Akademia odbędzie się 15.02.2018 r. w Pałacu
w Krotoszycach (woj. dolnośląskie). W tegorocznej edycji odbędzie się 7 spotkań, ostatnie
zaplanowano na połowę marca.

      

Tematyka bieżącej edycji Agro Akademii poświęcona będzie głównie innowacjom w
zarządzaniu gospodarstwem, z wykorzystaniem rolnictwa zrównoważonego. Współpracujący z
Bankiem eksperci z różnych dziedzin, będą dzielili się podczas spotkań wiedzą o wybranych
aktualnych tematach dotyczących polskiego rolnictwa.

  

Poruszone zostaną m.in. kwestie związane z racjonalnym inwestowaniem oraz analizą
przychodów i kosztów w gospodarstwach stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne
w produkcji rolnej. Pojawi się temat związany z określeniem opłacalności rolnictwa
zrównoważonego, ale z zastosowaniem rolnictwa precyzyjnego. W większości gospodarstw
stosuje się ogólne nawożenie na całą powierzchnię gospodarstwa, bez uwzględnienia badań
gleby, co powoduje wymywanie azotu do wód gruntowych. W konsekwencji dochodzi do strat
oraz do skażenia środowiska.  Zastosowanie optymalnych, precyzyjnie podanych dawek,
optymalnych gatunków i odmian, powoduje obniżenie kosztów przy zachowaniu plonów na
wysokim poziomie.

  

Mając również na uwadze tegoroczne zmiany w systemie płatności obszarowych, na
spotkaniach pojawią się praktyczne wskazówki dotyczące e-wniosków, które rolnicy niebawem
będą zobligowani wypełniać. Nie zabraknie ważnego tematu związanego z umowami
kontraktacyjnymi, które są obowiązkowe dla większości rolników.

  

Cieszący się uznaniem podczas ubiegłych edycji blok tematyczny dotyczący rozwoju osobistych
umiejętności ogólnych, m.in. z zakresu negocjacji, komunikacji w biznesie, psychologii
sprzedaży itp. będzie kontynuowany również w bieżącej edycji Agro Akademii.

  

Zapraszamy zainteresowanych rolników do udziału w spotkaniach w ramach Agro Akademii.
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Harmonogram spotkań i formularz rejestracyjny (wypełnienie którego jest warunkiem
niezbędnym wzięcia udziału w Agro Akademii) znajdują się na stronie http://agroakademia.com.
pl/
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