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Навчання агрономів

На фото: навчання в поле дає найкращі результати, так як дозволяє отримати практичні
знання ‐ «краще один раз побачити, ніж сто разів почути»

Навчання менеджерів і агрономів сучасним технологіям вирощування різних
сільськогосподарських культур і застосуванню агрохімії ‐ допоможе підвищити професійний
рівень Ваших працівників, адже сучасна аграрна наука не стоїть на місці ‐ постійно з'являється
щось нове ‐ те, що дозволяє отримувати додатковий прибуток.
Якщо Ваша компанія займається продажами в сільському господарстві (насіння, добрива та
агрохімія, техніка, пестициди і т.д.), то навчання менеджерів і директорів, допоможе Вам
збільшити продажі і прибуток. Адже навчені фахівці продають краще.
За бажанням замовника можуть проводитися виїзні тренінги для менеджерів і агрономів в
польових умовах (для компаній, що займаються продажами в сільському господарстві, це дуже
важливо, тому що це дозволяє значно підвищити рівень продажів).
Для проведення навчань, можуть залучатися фахівці з тваринництва та рослинництва з України,
Німеччини, Данії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та інших країн
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На фото ‐ проведення навчання агрономів і директорів філій в одному з найбільших
агрохолдингів. Проведення коротких тренінгів під час проведення планерок і робочих нарад,
завжди виправдано. Таким чином, даються чіткі інструкції співробітникам по
технологічних моментів агробізнесу. У багатьох холдингах є хороші фахівці, але часто у
них немає часу, щоб вчитися і готуватися. Проведення такого навчання під час нарад, дає
можливість оновити знання. Навчання може бути з будь‐яких аспектів ‐ від регламентів
застосування пестицидів і безпеки до технологій вирощування культур, польовий
діагностики, і т.д.
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Приклади тематики тренінгів:

 Сучасні технології вирощування с / г культур (пшениця озима, соняшник, ріпак озимий,























кукурудза, соя, ячмінь ярий, ячмінь озимий, цукровий буряк, горох, сорго, кукурудза на силос,
люцерна, кормові трави, тритикале)
Збільшення ефективності продажів в сільському господарстві. Техніка продажів в агробізнесі
Захист основних культур (пшениця озима, соняшник, ріпак озимий, кукурудза, соя, ячмінь
ярий, ячмінь озимий, цукровий буряк, горох, сорго, кукурудза на силос, люцерна, кормові
трави, тритикале)
Застосування пестицидів та агрохімії
Хвороби, шкідники, бур'яни сільськогосподарських культур. Методи боротьби з ними
Польові тренінги з технологій вирощування сільськогосподарських культур та діагностиці
шкідників і хвороб
Система удобрення озимої пшениці, розрахунок норми добрив за кількістю продуктивних
стебел в польових умовах
Контроль перезимівлі озимої пшениці, планування внесення добрив на підставі контролю
перезимівлі
Хвороби соняшнику польова діагностика та методи боротьби
Застосування фунгіцидів на соняшнику
Шкідники соняшнику і методи боротьби
Вовчок соняшнику і методи боротьби
Сучасна технологія вирощування та захисту ріпаку, озимої пшениці, соняшнику, сої, ячменю,
гороху, кукурудзи
Шкідники озимої пшениці
Сучасна технологія вирощування озимого жита на зерно і кормові цілі
Система удобрення озимої пшениці
Складання технологічних карт по основних культурах
Енергетична верба та інші енергетичні культури. Технологія вирощування
Використання цілинних земель. Технологія введення зарослих лісом земель в експлуатацію
Менеджмент агарного бізнесу
Управління продажами і маркетинг в аграрному бізнесі (для професіоналів)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Звертайтеся до нас для навчання агрономів і менеджерів
www.farming.org.ua

oleksiy@farming.org.ua

+38(095)00-86-251

 Будь‐які інші агрономічні теми навчання
 Індивідуальне навчання

Приклади проведених тренінгів:
2012‐2018 ‐ більше 47 тренінгів та навчань агрономів і менеджерів з продажу у великих
міжнародних аграрних і агрохімічних компаніях та агрохолдингах, нижче представлені
деякі з них:
2018 ‐ Національний дистриб'ютор ‐ лідер ринку імпортної с / г техніки (трактори, комбайни,
інша сільськогосподарська техніка). Тренінг для менеджерів з продажу техніки (менеджери і
регіональні директора). Технології вирощування основних сільськогосподарських культур.
Підвищення ефективності продажів техніки
2018 ‐ Національний дистриб'ютор ‐ лідер ринку імпортної с / г техніки (трактори, комбайни,
обприскувачі та іншу сільськогосподарську техніку). Тренінг для менеджерів з продажу. Сучасні
технології вирощування зернових і олійних культур з основами землеробства. Методи
збільшення продажів причіпних і самохідних обприскувачів
2018 ‐ Національний дистриб'ютор ‐ лідер ринку імпортної с / г техніки (трактори, комбайни,
інша сільськогосподарська техніка). Тренінг для менеджерів з продажу запасних частин.
Технології вирощування основних сільськогосподарських культур.
2017 ‐ Національний дистриб'ютор ‐ лідер ринку імпортної с / г техніки (трактори, комбайни,
інша сільськогосподарська техніка). Тренінг для менеджерів з продажу. Технології вирощування
основних сільськогосподарських культур.
2017 ‐ Агрохімічна компанія, г. Київ. Удосконалення навичок продажів в агробізнесі. Тренінг для
менеджерів з продажу ЗЗР, насіння і добрив.
2017 ‐ Велика агрофірма. Польовий тренінг для агрономів за технологіями вирощування
соняшнику та сої.
2017 ‐ Великий агрохолдинг. Польовий тренінг для агрономів за технологіями вирощування
пшениці, соняшнику і сої.
2016 ‐ Агрохімічна компанія, г. Київ. Тренінг для директорів філій та менеджерів по VIP‐клієнтам.
Сучасна технологія вирощування і система захисту соняшнику та озимої пшениці.
2016 ‐ Дилер іноземної техніки, мультинаціональна компанія, г. Київ. Техніка для внесення
пестицидів. Регламенти внесення пестицидів. Агрономічні вимоги до технологічних операцій.
Тренінг для менеджерів з продажу сільськогосподарської техніки.
2015 ‐ Агрохімічна компанія, г. Київ. Тренінг для менеджерів з продажу ЗЗР, насіння і добрив.
Сучасна технологія вирощування і система захисту соняшнику та озимої пшениці.
2015 ‐ Агрохолдинг, Вінниця. Тренінг для агрономів холдингу. Захворювання соняшнику і
застосування фунгіцидів на соняшнику в сучасних умовах.
2015 ‐ Агрохолдинг, Вінниця. Польовий тренінг для агрономів і керівника холдингу. Практична
діагностика захворювань і шкідників соняшнику. Фомоз, фомопсис, сіра гниль ‐ методи
боротьби. Економічна ефективність боротьби із захворюваннями соняшнику.
2015 ‐ Агрохолдинг, Вінниця. Польовий тренінг для агрономів холдингу. Планування системи
удобрення пшениці. Скільки добрив потрібно вносити. Визначення кількості продуктивних
стебел на пшениці. Розрахунок норм добрив на плановану врожайність. Захист озимої пшениці.
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2014 ‐ Міжнародна хімічна компанія. Тренінг для співробітників. Технологія захисту соняшнику в
сучасних умовах.
2014 ‐ Міжнародна хімічна компанія. Чотириденний тренінг для співробітників. Технологія
вирощування соняшнику в сучасних умовах. Технологія вирощування пшениці та кукурудзи.
2013 ‐ Холдинг, РФ (рослинництво), 400 000 га. Тренінг для агрономів, 3 дні. Сучасні технології
вирощування соняшнику, ячменю і пшениці. Введення зарослих лісом земель в експлуатацію.
2012 ‐ Агрохолдинг, Донецьк. Тренінг для агрономів за програмою вирощування
високоолеїнового соняшнику.

Може бути, Вас також зацікавить дистанційне або індивідуальне
навчання агрономії або аграрному бізнесу

Звертайтеся до нас для навчання агрономів і менеджерів!
Будь ласка звертайтесь на e‐mail: oleksiy@farming.org.ua
Або телефонуйте: +38 095 00 86 251
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