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Prognozowana sytuacja pogodowa w najbliższym tygodniu i znaczne spadki
temperatur na terenie większości kraju skłaniają do podjęcia decyzji
o skracaniu zbóż ozimych. Jak poprawnie wykonać ten zabieg? Zapraszamy
na szkolenie dla rolników, aby zgłębić ten temat.
Zastanawiasz się, jakie są możliwości wykonywania zabiegów skracania przy aktualnej sytuacji
polowej i pogodowej? Nie wiesz jakiego produktu użyć, aby wykonać ten zabieg i chcesz dowiedzieć
się więcej w tym temacie?
Obecna sytuacja w kraju związana z koronawirusem, oczywiście nie pozwala na bezpośrednią
obecność w szkoleniu. Wychodząc więc naprzeciw problemowi, portal AgroFoto.pl wraz z firmą
BASF AGRO organizuje otwarte szkolenie dla rolników online dotyczące skracania zbóż ozimych
w warunkach nadmiernie rozkrzewionych łanów i niskich temperatur.

Szkolenie dla rolników – plan
Szkolenie podzielone będzie na 3 bloki tematyczne. Ponadto po każdym z nich będziesz miał
możliwość zadawania pytań do naszego eksperta i uzyskania profesjonalnej odpowiedzi.
1. Aktualna sytuacja polowa- stan ozimin i prognozy pogody
2. 7 kroków prawidłowego skracania zbóż
3. Wybór odpowiedniego rozwiązania

Weź udział w szkoleniu
Szkolenie dla rolników zaplanowane jest na 26 marca o godzinie 20:00. Nie ma się nad czy
zastanawiać, ponieważ dołączenie do niego jest bezpłatne i bardzo proste. Wystarczy przed
wydarzeniem kliknąć w link: https://agrofoto.clickmeeting.com/skracanie-zboz-ozimych-2020/
Zachęcamy do udziału!
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Aktualizacja:
Dostępny jest już zapis szkolenia – kliknij, aby odsłuchać.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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