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Skuteczna ochrona rzepaku, to temat kolejnego już szkolenia online w cyklu
Wirtualne Dni Pola BASF. Jak oszczędzić czas i pieniądze w zakresie
wykonywania zabiegów ochronnych? Jak skutecznie prowadzić ochronę
herbicydową rzepaku? Dzięki temu wydarzeniu organizowanym przez firmę
BASF będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę rolniczą z zakresu uprawy
rzepaku i poznać nowe technologie efektywnej ochrony!
Kolejne Wirtualne Dni Pola BASF odbędą się już w najbliższy czwartek 2 lipca o godzinie
20.00. Będą nagrania z pól doświadczalnych, wskazówki, porady od ekspertów. Jakie odmiany
rzepaku sprawdzają się w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych? Jak oszczędzić czas
i pieniądze w zakresie wykonywania zabiegów ochronnych? Jak skutecznie prowadzić ochronę
herbicydową rzepaku? Najbliższe wydarzenie przyniesie odpowiedzi na te i wiele innych pytań, w tym
również zadane przez uczestników szkolenia.

Wirtualne Dni Pola BASF, Rzepak
Na najbliższe wydarzenie, w całości poświęcone rzepakowi, zaprasza Cezary Urban, dyrektor działu
BASF Agricultural Solutions

Nowe odmiany i skuteczna ochrona rzepaku
>Nowe odmiany i skuteczna ochrona rzepaku
a jest jego ochrona. Natomiast chcąc uzyskać wysokie plony, konieczne jest posiadanie wiedzy
o odmianach odpornych na panujące warunki klimatyczno-glebowe w naszym kraju, lecz nie tylko.
Bowiem wiedza rolnicza z zakresu zabiegów ochronnych to podstawowy element prowadzenia upraw
dla rolników. Chcąc poszerzyć Waszą wiedzę firma BASF startuje z kolejnymi Wirtualnymi Dniami
Pola, które będą transmitowane na ogólnopolskim rolniczym portalu agrofoto.pl
Ostatnie szkolenie było na temat zbóż (Dni Pola BASF. Praktyczna wiedza i sprawdzone rozwiązania.
Zboża), tym razem temat skupi się na rzepaku. W czwartkowym webinarze czterech ekspertów
z firmy BASF: Marcin Chojecki, Tomasz Kowal, Kamil Szpak i Miłosz Piotrowski opowiedzą przede
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wszystkim o odmianach rzepaku świetnie radzących sobie w trudnych warunkach klimatycznoglebowych, skutecznych rozwiązań dotyczących ochrony herbicydowej oraz o przygotowaniu rzepaku
na długą jesień i zimę.

Tematy szkolenia – Skuteczna ochrona rzepaku
Chcecie uzyskać wysokie plony i poszerzyć swoją >Tematy szkolenia – Skuteczna ochrona rzepaku
im dowiecie się:
Które odmiany rzepaku sprawdzają się w trudnych polskich warunkach klimatycznoglebowych?
Jak zaoszczędzić czas i pieniądze wykonując przynajmniej jeden zabieg herbicydowy mniej?
Jak lepiej organizować własną pracę i elastycznie wykonywać zabiegi jesienią?
Które technologie ochrony sprawdzają się na problematycznych polach, ale nie tylko?
Jak skutecznie chronić plantacje rzepaku przed chwastami od samego początku, w każdych
warunkach?
Jak właściwie przygotować rzepak na prawdopodobnie długą jesień i zimę?

Wirtualne Dni Pola BASF – szkolenie dla rolników
Rolnicy mogą po raz kolejny wziąć udział w Dniach Pola. W tym roku fi>Wirtualne Dni Pola BASF –
szkolenie dla rolników
zbóż wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Frekwencja wskazuje na to, że poruszana tematyka
oraz forma przekazania wiedzy jest nie tylko ważna, ale i atrakcyjnie zaprezentowana. Na
czwartkowym spotkaniu zobaczycie tegoroczne nagrania z plantacji rzepaku, dowiecie się jak
skutecznie chronić tę roślinę i poznacie najnowsze odmiany mieszańcowe rzepaku!
Organizatorzy zapewniają, że będzie czas na pytania do naszych ekspertów, więc jeśli macie
wątpliwości dotyczące uprawy rzepaku, będzie świetna okazja, żeby je rozwiać! Warto już dziś
przygotować sobie nurtujące kwestie i poruszyć je podczas spotkania.

Kiedy i gdzie odbędzie się szkolenie BASF
Kolejne Wirtualne Dni Pola BASF odbędą się już 2 lipca o godz. 20:00. Aby wziąć udział
w szkoleniu wystarczy wejść w link >Kiedy i gdzie odbędzie się szkolenie BASF
do pokoju szkoleniowego. System poprosi o podanie imienia oraz adresu e-mail, które należy
wprowadzić do wyświetlonego okna.
Link do szkolenia BASF pt. „Skuteczna ochrona rzepaku”, cykl „Wirtualne Dni Pola
BASF: https://agrofoto.clickmeeting.com/wirtualne-dni-pola-basf-skuteczna-ochrona-rzepaku-/
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Wygląd okna logowania do pokoju szkoleniowego. Udział w szkoleniu BASF jest darmowy.

Udział w szkoleniu BASF w ramach cyklu Wirtualne Dnia Pola BASF jest całkowicie bezpłatny
i otwarty dla każdego zainteresowanego rolnika.
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Zapraszamy do uczestnictwa oraz przygotowania pytań, które będzie można zadań ekspertom BASF
podczas trwania szkolenia.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "CreativeWorkSeries", "aggregateRating": { "@type":
"AggregateRating", "bestRating": "5", "ratingCount": "4", "ratingValue": "4" }, "image":
"https://www.agrofakt.pl/wp-content/uploads/2020/06/News-agroFakt.pl-BASF-webinar-2.07.jpg",
"name": "Skuteczna ochrona rzepaku. Nowe, darmowe szkolenie BASF", "description": "Skuteczna
ochrona rzepaku. Nowe, darmowe szkolenie BASF"}

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

