


10.00 - 10.15 Powitanie gości, Informacje o AGRO AKADEMII BASF, o Partnerach oraz przedstawienie agendy i tematyki

10.15 - 11.00 BASF: Wyleganie i wymarznięcia? Jak radzić sobie z tymi problemami stosując profesjonalną ochronę roślin?

11.00 - 11.15 przerwa kawowa

11.15 - 11.40 John Deere: Rozwiązania w opryskiwaczach rolniczych podnoszące precyzję i wydajność zabiegów dopasowanych do architektury łanu

11.40 - 12.05 Limagrain: Plon, jakość i odporności na stresy mamy zapisane w genach

12.05 - 12.30 ADOB: Mikroskładniki – ważny czynnik podnoszący plon i jakość roślin

12.30 - 12.45 przerwa kawowa

12.45 - 13.25 „top agrar Polska”: informacja i wiedza dla poprawy efektywności uprawy

13.25 - 13.40 podsumowanie spotkania, konkurs i zaproszenie na Warsztaty Polowe 2017

13.40 - 14.40 lunch

Program Konferencji w ramach AGRO AKADEMII BASF 2017: 

Rozpoczęcie:       godzina 10.00 (prosimy o wcześniejsze przybycie i rejestrację)

Dla każdego uczestnika konferencji przewidujemy pakiety informacyjne BASF i Partnerów oraz upominki firmowe

Organizator:

BASF Polska, Dział Crop Protection oraz Partnerzy:
John Deere Polska, Limagrain, ADOB i „top agrar Polska” serdecznie zapraszają na Konferencję pod hasłem:

AGRO AKADEMIA BASF: Edukacja, Praktyka, Sukces
Jak łagodzić skutki wymarznięć i skutecznie monitorować pola. Jak dbać o architekturę łanu, a także jak osiągnąć przewagę  

poprzez właściwy siew, nawożenie, profesjonalną ochronę i odpowiedni sprzęt?

Konferencja odbędzie się dnia 10 stycznia 2017 roku
w Centrali John Deere Polska w Tarnowie Podgórnym koło Poznania

Zapraszamy i liczymy na spotkanie z Państwem!

W programie: podsumowanie sezonu 2016, sposoby minimalizowania skutków wymarznięć, metody skutecznego monitoringu pól, a także architektura 
łanu z ukazaniem zalet profesjonalnego skracania zbóż. Poza tym: prezentacje nowości i technologii w zakresie środków ochrony roślin (BASF), nawozów 
dolistnych (ADOB), nasion (LG) oraz maszyn i urządzeń rolniczych (John Deere).
Dodatkowo zapraszamy na wykład eksperta z Redakcji „top agrar Polska”, partnera merytorycznego i patrona medialnego AGRO AKADEMII BASF 2017. 



Lokalizacja:
Tarnowo Podgórne,  
John Deere Training Centre 
ul. Poznańska 1B,  

62-080 Tarnowo Podgórne,  

woj. wielkopolskie

(52.4543, 16.7002)

Potwierdzenie uczestnictwa:
Karol Ossowski,  
tel. +48 882 176 618, 
www.akademiabasf.pl

BASF Polska Sp. z o.o.,  
infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl


