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Prawidłowe skracanie zbóż powinno interesować każdego rolnika. O tym jaki
i kiedy ten zabieg należy przeprowadzić – szczególnie
w sytuacji nadmiernie rozkrzewionych łanów i niskich
temperatur, opowiada w szkoleniu online Rafał Maras, ekspert z dziedziny
herbicydów, regulatorów wzrostu oraz zapraw nasiennych.
Utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna blokuje możliwość organizacji dorocznych pokazów,
spotkań i szkoleń polowych. Rozwiązaniem tej niedogodności jest inicjatywa agrofoto.pl oraz BASF
Agro, w postaci bezpłatnego i otwartego szkolenia online w formie webinarium.
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Prawidłowe skracanie zbóż
Tematyka szkolenia odpowiada bieżącym potrzebom związanym z pracami agrotechnicznymi. Co
najważniejsze, że ekspert BASF w przystępnej formie, ilustrując wypowiedzi konkretnymi
przykładami, licznymi zdjęciami oraz infografikami wyjaśnia jak prawidłowo przeprowadzić zabieg
skracania zbóż w warunkach nadmiernie rozkrzewionych łanów i niskich temperatur. Wzmożone
zainteresowanie rolników tym tematem pokazuje zadana rozliczona ilość pytań i odpowiedzi eksperta.
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Rafał Maras, ekspert BASF odpowiadał na liczne pytania uczestników szkolenia online
fot. agrofoto.pl

Przebieg szkolenia online
Szkolenie prawidłowe skracanie zbóż w warunkach nadmiernie rozkrzewionych łanów i niskich
temperatur składa się 3 bloków tematycznych. Każdy z bloków zawiera rzeczywiste dane
z doświadczeń oraz informacje polowe zilustrowane zdjęciami. Blok pierwszy szkolenia związany jest
z aktualną sytuacją polową i opisuje stan ozimin oraz prognozy pogody. Drugi blok prezentuje
7 kroków prawidłowego skracania zbóż, a trzeci odnosi się do wyboru odpowiedniego rozwiązania
w regulacji zbóż. Przede wszystkim trzeba podkreślić ogromną liczbę zadawanych pytań, na które
w trakcie szkolenia odpowiada prowadzący.

Gdzie zobaczyć szkolenie – Prawidłowe skracanie zbóż?
Szkolenie odbyło się 26 marca 2020 r. i trwało ponad ponad godzinę. Uczestnicy zebrali się w tzw.
wirtualnej sali konferencyjnej, która oferowała limitowaną liczbę miejsc. Dlatego w jednym momencie
mogło w niej przebywać nie więcej niż 300 osób. Dosłownie kilka minut po godz. 20. wszystkie
miejsca były zajęte, a w wirtualnej poczekalni portalu agrofoto.pl czekało ponad 500 osób
zainteresowanych wejściem. Za zgodą agrofoto.pl udostępniamy relację wideo i zapraszamy do jej
oglądnięcia.

Zobacz relację wideo i dowiedz się jak przeprowadzić zabieg skracania zbóż
Na pewno jest wiele powodów, aby zapoznać się z pełnym zapisem wideo tego spotkania.
Podsumowując, ze szkolenia dowiesz się:
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po pierwsze jaka jest aktualna sytuacja polowa,
następnie jak i kiedy przeprowadzać zabieg regulacji zbóż,
i po trzecie jakie jest rekomendowane rozwiązanie w warunkach nadmiernie rozkrzewionych
łanów i niskich temperatur.
Ponadto zapoznasz się z licznymi pytaniami w zakresie skracania zbóż i odpowiedziami eksperta.
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