Nyhedsbrev nr. 13 – September 2015 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
• Sprøjtekursus
Kolding, 8. september 2015
PH/hhh

Kan du blive bedre til at rådgive kunderne om det rette dysevalg til
sprøjten?

BEMÆRK det er i næste uge – derfor kort svartid!!
Det handler om korrekt tidspunkt, korrekt bomhøjde, korrekt hastighed – men i høj grad også
om det korrekte dysevalg, for på den måde at få mest mulig udnyttelse af de dyre midler, og
samtidigt undgår vind afdrift til naboafgrøder.
I 2014 var der en del problemer fordi det kunne konstateres at der tilsyneladende var drevet
nogle jordmidler fra marksprøjtninger ind over nogle frugttræer, og derved var der målbare
mængder af nogle ikke tilladte midler (på frugten).
I samarbejde med SEGES udbyder vi nu et kursus til de folk som har brug for viden om det
rette dysevalg, altså montøren/mekanikeren, som syner/reparerer sprøjten eller dem som
står ved disken i butikken, og som derved kan være med til at hjælpe kunderne til at købe
de rigtige dyser.
Der er to tidspunkter i spil: Enten
torsdag den 17 september om eftermiddagen kl 13.00 til 16.00 eller
torsdag den 24 september om formiddagen fra kl 10.30 til 13.30.
Sted: Kokholm 3A, lokalerne K1 og K2, 6000 Kolding
Som udgangspunkt afholdes der kun et kursus, så det bliver den dato, hvor flest kan, derfor
hvis du kan begge dage, skriv da 1 for den dag du bedst kan og 2 for næst bedste tidspunkt.
Pris: Gratis – du betaler selv transport og tid.
Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes kurset
torsdag den 17 september kl. 13.00 – 16.00

___

torsdag den 24 september kl. 10.30 – 13.30

___

Deltager(e): ______________________________

___________________________

Mail:

___________________________

_______________________________

Virksomhed: _______________________________
Tilmelding hurtigst muligt dog senest fredag den 10. september til Helle Helth Hansen
på mail: helle@danskmaskinhandel.dk eller fax 3917 8955
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