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Brak zimy, nadchodzące susze, niskie temperatury w nocy, zaś wysokie
w dzień. Jak taka sytuacja pogodowa wpływa na zboża? Jakie kroki należy
podjąć, aby chronić plantacje przed chorobami? Czy wiesz, jak poprawnie
powinna zostać przeprowadzona ochrona fungicydowa liścia podflagowego
i flagowego? Z jakich środków skorzystać, w jakich terminach i w jakich
dawkach? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, weź udział w szkoleniu
online. Szczegóły w artykule.
Optymalna strategia ochrony fungicydowej zbóż zapobiega zasadniczemu spadkowi plonu.
Dlaczego? Za budowanie przyszłych plonów aż w 65% odpowiada powierzchnia asymilacyjna liścia
podflagowego i flagowego. Konieczne jest zatem pilniejsze przyglądanie się objawom chorób
atakujących liście i wybranie prawidłowej strategii ochrony.

Odpowiednia ochrona liścia podflagowego i flagowego
Najczęstszymi chorobami porażającymi liść jest mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza
paskowana liści pszenicy i rdza żółta. Aby podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu, należy sprawdzić
presję patogenów oraz dostosować środek ochrony roślin do aktualnych warunków pogodowych.

Prawidłowa ochrona dzięki dobrze dobranym produktom
Przede wszystkim właściwa ochrona liścia podflagowego i flagowego polega na zastosowaniu dobrze
dobranych środków. Preparaty fungicydowe stosowane w terminie T-2 mają za zadanie zwalczyć
choroby, które są już obecne w uprawach. Głównie są to grzyby zasiedlające liść podflagowy
i flagowy. Przy doborze produktów należy zwrócić uwagę na długotrwałe działanie oraz szerokie
spektrum zwalczania agrofagów. Terminowe wykonanie aplikacji środków i odpowiednie dawki,
dodatkowo wpłyną na skuteczną ochronę roślin, w efekcie przyniosą większy plon naszych upraw.

Szczegóły szkolenia dla rolników
Portal AgroFoto.pl wraz z firmą BASF Agro organizuje kolejne już szkolenie dla rolników. Webinarium
odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 20:00. Spotkanie będzie dotyczyło aktualnej sytuacji pogodowej
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i polowej, wpływu warunków atmosferycznych na zboża oraz odpowiedniej ochrony liścia
podflagowego i flagowego przed chorobami. Przede wszystkim szkolenie jest całkowicie bezpłatne,
a udział w nim może wziąć każdy.

Intuicyjna obsługa to siła tego rozwiązania
Obsługa platformy webinaru jest bardzo łatwa i intuicyjna, dodatkowo daje możliwość zadawania
pytań prelegentom w trakcie trwania wydarzenia. Na wszystkie zadane pytania odpowiedzą eksperci
z firmy BASF AGRO – dr Jarosław Nadziak, Kamil Szpak, Krzysztof Gołuchowski i Paweł
Sajewicz. Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wejść w link, który znajduje się poniżej.
https://agrofoto.clickmeeting.com/jak-biezaca-sytuacja-pogodowa-wplywa-na-zboza-i-jaka-ochronefungicydowa-zastosowac-?_ga=2.138167280.1940455960.1587480025-978742525.1584702477
Zostańcie w domu i dowiedzcie się więcej, jaka jest odpowiednia ochrona liścia podflagowego
i flagowego. W imieniu AgroFoto.pl i BASF Agro serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału
w szkoleniu!
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