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Wysokie plony pszenicy, dzięki skutecznej ochronie, oszczędność czasu
i środków w uprawie zbóż. O tym mówił ekspert firmy BASF Rafał Maras na
wczorajszym szkoleniu organizowanym wspólnie z portalem AgroFoto.
Rolnicy chętnie zadawali pytania do eksperta, a specjalista dołożył wszelkich
starań, aby na nie odpowiedzieć. Zabrakło Wam czasu na udział we
wczorajszym webinarze? Nie szkodzi, bowiem portal AgroFoto udostępnia już
pełny zapis wczorajszego szkolenia BASF!
Szkolenia BASF to po pierwsze ekspercka wiedza, po drugie wiele aktualnych doświadczeń, po
trzecie nowoczesne rozwiązania rolnicze i po czwarte poznanie opcji oszczędności czasu i pieniędzy
w prowadzeniu upraw!

Szkolenia BASF to ekspercka wiedza i>Szkolenia BASF to
ekspercka wiedza i ciekawe doświadczenia
o godzinie 20.00 rolnicy szkolili się na webinarze prowadzonym przez eksperta z firmy BASF. Z ust
prowadzącego padło wiele ciekawych odpowiedzi na zadane pytania uczestników. Aczkolwiek była
to tylko mała część tego spotkania. Bowiem Rafał Maras, ekspert ds. zapraw nasiennych, herbicydów
zbożowych oraz regulatorów wzrostu z firmy BASF przede wszystkim przekazał wiedzę na temat
licznych doświadczeń prowadzonych być może i w Waszych gospodarstwach. Jednym z nich było
badanie wpływu zaprawy nasiennej o sile fungicydu Systiva® 333 na plon pszenicy. Doświadczenie
z 2019 roku przyniosło niespodziewane wyniki. Bowiem okazało się, że dzięki stosowaniu Systivy
możemy podnieść plon o średnio 0,5 tony z hektara.
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Doświadczenia prowadzone przez firmę BASF w kilku polskich gospodarstwach potwierdziło
skuteczność zaprawy Systiva® 333.
fot. AgroFoto

Chcecie posłuchać o czym mówił ekspert, ale nie udało Wam się wziąć udziału we wczorajszym
webinarze? Mamy dla Was dobrą wiadomość! Bowiem portal AgroFoto przygotował pełny zapis
szkolenia BASF. Obejrzyjcie film poniżej.

Zachęcamy do obejrzenia szkolenia BASF!

Czego możecie dowiedzieć się na szkoleniach BASF?
Podsumowując, po obejrzeniu filmu ze szkolenia pr>Czego możecie dowiedzieć się na szkoleniach
BASF?
toją przed rolnikami w uprawie zbóż biorąc pod uwagę przebieg pogody?
Jakie choroby pojawiają się w zbożach już jesienią? Czy istnieje recepta na skuteczną walkę
z patogenami?
Co pokazały doświadczenia prowadzone w tym roku przez firmę BASF?
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W jaki sposób zwiększyć plon pszenicy o 0,5 tony?
Czy stosując zaprawy nasienne od firmy BASF możemy zaoszczędzić czas i pieniądze?
Jak prowadzić ochronę zbóż w warunkach długiej i ciepłej jesieni?
Jak uniezależnić się od trudnych ostatnio warunków pogodowych?
Co więcej, oglądając szkolenia BASF będziecie mogli posłuchać rad eksperta oraz poznać odpowiedzi na
zadane pytania uczestników.

Rolnicy biorący udział w szkoleniach BASF chętnie zadają pytania do eksperta.
fot. AgroFoto

Szkolenia BASF budzą coraz większe zainteresowanie
Szkolenia BASF od tego roku zmieniły swoją formę i odbywają się w trybie online. Wysoka frekwencja
w wirtualnyc>Szkolenia BASF budzą coraz większe zainteresowanie
zainteresowanie webinarami rolniczymi. Pamiętajcie, że udział w szkoleniach jest oczywiście otwarty
i całkowicie bezpłatny. Bowiem wystarczy, że zagospodarujecie trochę czasu, a będziecie mogli pozyskać
wiedzę rolniczą wprost od ekspertów, z jednej z największej na świecie firmy chemicznej – BASF.
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BASF i AgroFoto dziękuje za udział w szkoleniu
Mamy informację, że BASF i AgroFoto z uwagi na liczny udział rolników w szkoleniach, chętnie będzie
organizować kolejne webinary. Więc jeśli chcecie brać w nich udział, przede wszystkim śledźcie naszą
stronę oraz profile facebookowe AgroFoto, agroFakt i BASF Agro! Dzięki temu nie ominą Was szkolenia
BASF!
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