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Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania insektycydowe można zastosować,
aby zwalczyć wiosenne szkodniki na plantacji rzepaku ozimego?
Zastanawiasz się, jak wygląda skuteczna ochrona rzepaku przed
szkodnikami? Chcesz dowiedzieć się więcej? Posłuchaj eksperta na
webinarium.
Nadeszła wiosna, a szkodniki rozpoczynają swoje naloty na plantacje rzepaku. Kilka cieplejszych dni
może wpłynąć na ich wzmożone występowanie. Zwalczanie szkodników w uprawach to jeden
z najważniejszych elementów współczesnej agrotechniki. Dobrze przeprowadzony zabieg ochrony
insektycydowej decyduje bowiem o przyszłym plonie rzepaku – jego wielkości i jakości.
Portal AgroFoto.pl wraz z firmą Sumi Agro Poland chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem,
dlatego organizują otwarte, bezpłatne szkolenie online, które odbędzie się w formie webinarium. Na
szkolenie online może dołączyć każdy zainteresowany tematem zwalczania szkodników w uprawie
rzepaku ozimego w okresie wiosennym oraz aktualną sytuacją polową.

Ochrona rzepaku przed szkodnikami na szkoleniu online
Warto wziąć udział w webinarium, ponieważ swoją wiedzą podzieli się dr Daniel Zawada z firmy Sumi
Agro Poland. Ekspert na szkoleniu poruszy zagadnienia wymienione poniżej:
aktualna sytuacja pogodowa i polowa,
szkodniki atakujące plantację rzepaku ozimego przez cały sezon wiosenny,
sposoby monitoringu plantacji,
zagrożenia związane ze szkodnikami i sposoby na ich zwalczanie.
Ponadto, po omówieniu każdego z zagadnień, biorący udział w webinarze będą mogli zadawać
ekspertowi pytania.

Zwalczanie szkodników w uprawach na webinarium
Webinaria dla rolników to przede wszystkim wygodny sposób na pogłębianie wiedzy. Wystarczy
bowiem parę kliknięć, by dowiedzieć się, jak wygląda skuteczna ochrona rzepaku przed szkodnikami.
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Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 20:00. Aby dołączyć do szkolenia, wystarczy wejść
w link poniżej:
https://agrofoto.clickmeeting.com/wiosenna-ochrona-insektycydowa-rzepaku/
Szkolenie jest otwarte i bezpłatne. Zachęcamy do udziału!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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