USDA NRCS-sponsored

Ag workshop and Farm Show

Sikh Temple
Selma

Highland Ave.

ਖ"ਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤ" ਿਕਸਾਨ ਮ"ਲਾ

This programs are open to all potential participants. Please
contact the Sam Vang, USDA-NRCS (two weeks prior to the
scheduled activity) at 559-490-8039 if you have any barriers to
participation requiring accommodation.

Nov. 21, 2019
Selma Sikh
Temple

21 ਨਵ#ਬਰ, 2019
&, ਗuਰਦuਆਰਾ
ਸਾਿਹਬ, ਸ/ਲਮਾ ਿਵਖ3

Detailed program
inside

ਖ"ਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤ" ਿਕਸਾਨ ਮ"ਲਾ
ਸਥਾਨ: ਗuਰ ਦuਆ ਰਾ ਸਾਿਹਬ, 2211 ਹਾਈਲWਡ ਐਵ3ਿਨਊ, ਸ/ਲਮਾ
ਤਾਰੀਖ਼: 21 ਨਵ#ਬਰ, 2019, A<ਗਰਾਮ ਸਵ3ਰ3 8:30 ਵਜ3 ਸ਼uਰZ
ਸਵ3ਰ3 8:30 ਵਜ3: ਰਿਜਸਟ63ਸ਼ਨ ਅਤ3 ਚਾਹ-ਪਾਣੀ
9:00 ਸuਆਗਤੀ ਸ਼ਬਦ
9:15 ਿਕਸਾਨ& ਲਈ ਖ3ਤੀ ਮਿਹਕਮ3 ਦ3 ?@ਗਰਾਮ: ਜੇ ਲੀ ਅਤੇ ਦਇਆਦੀਪਕ ਿਸੰ ਘ
9:45 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਹਰB ਦੀ ਸuਚCਜੀ ਵਰਤD ਬਾਰ3: ਇਕਬਾਲ ਿਸੰ ਘ (ਬੌਬ) ਬਰਾੜ, ਫਰ/
ਜ਼ਨ@ ਕਾਊਂਟ ੀ ਖ3ਤੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ
10:15 ਜਾਰਡਨ ਖ3ਤੀ ਕਾਲਜ/ਫਿਰਜ਼ਨ@ ਸਟ3ਟ ਿਵਚ ਖ3ਤੀਬਾੜੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜKਾਈ ਅਤ3
ਰuਜ਼ਗਾਰ ਦ3 ਮMਕ3: ਡਾ. ਡ/ਿਨਸ ਨ/ਫ਼, ਡੀਨ ਖ3ਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ
10:45 ਬਾਗ਼B ‘ਚ ਸਾਲ-ਭਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰ@ਕਥਾਮ: ਡਾ. ਗuਰਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਮ3ਅ
ਕuਲ#ਬਰ
11:15 ਿਸ#ਜਾਈ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦ3ਖਭਾਲ: ਿਬੱ ਲ ਗਰੀਨ, ਫਿਰਜ਼ਨ< ਸਟੇਟ
11:45 ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ: ਚਾਰਲਸ ਿਸਰਾਬੀਅਨ, ਸਫ਼ਲ ਿਕਸਾਨ

12 ਵਜ3 ਦuਪਿਹਰ: ਲ# ਗ ਰ
1:30 ਵਜ3 ਿਮC ਟ ੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਕਵR ਸuਧਾਰੀਏ: ਡਾ. ਅਰਜਨ ਿਸ#ਘ ਜ@ਸਨ
2:00 ਇਨਾਮB ਦ3 ਡਰਾਅ ਕCਢ3 ਜਾਣਗ3
2:15 ਧ#ਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤ3 ਸਮਾਪਤੀ
ਬਾਹਰ ਿਪੜ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ ਮ"ਲਾ ਵੀ ਲ5ਗ"ਗਾ ਿਜਥ" ਯ:ਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਹ<ਰ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਅਤ" ਕ?ਪਨੀਆਂ ਵ5ਲ@ Aਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵ"ਗੀ

ਢੁਕ ਵA ਪੀ.ਸੀ.ਏ./ਸੀ.ਸੀ.ਏ. ਕCੈਿ ਡਟ ਵੀ ਿਮਲਣਗੇ
ਵਧ"ਰ " ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ?ਪ ਰਕ ਕਰ<: ਸ/ਮ ਵBਗ: 559-490-8039; ਡਾ.

ਅਰਜਨ ਜ@ਸਨ: 734-276-5542; ਕ3ਵਲ ਬਾਸੀ: 559-360-8134; ਿਨ#ਦਰ
ਿਗCਲ: 559-906-7411; ਡਾ. ਗuਰ ਰੀਤ ਬਰਾੜ: 559-259-3446

Ag workshop and Farm Show
at Selma Sikh Temple, 2211 S Highland Ave, Selma
on November 21, 2019
Program starts at 8:30 am
8:30 am Registration and refreshments
9:00 am Welcome and Introductions
9:15 am NRCS Programs Update – Jae Lee; Dayadeepak Singh
9:45 am Pesticide Safety Regulations – Iqbal Singh (Bob) Brar,
Fresno County Ag Commissioner Office
10:15 am Ag Opportunities through Jordan College/Fresno
State: Dr. Dennis Nef, Dean Jordan College of Ag.
10:45 am Orchard Crops Year Round Monitoring - Dr. Gurreet
Brar/ Dr. Mae Culumber
11:15 am Successful Farmer: Charles Serabian
11:30 am Irrigation System Maintenance: Bill Green, CSU
Fresno 12:00 noon Lunch
1:30 pm Improving Soil Health- Dr. Arjan Singh Josan
2:00 pm Raffle/Prize draws
PCA/CCA CE
credits will be
Outside the hall, there will be a farm show where Ag
available
companies, universities, and others will set up exhibits
2:15 pm Note of thanks and Adjourn

For more info, contact: Sam Vang: 559-490-8039; Dr. Arjan
Josan: 734-276-5542; Kewal Basi: 559-360-8134; Ninder Gill:
559-906-7411; Dr. Gurreet Brar: 559-259-3446

