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Zapewne doskonale znacie cykl spotkań terenowych Zielone Pola,
organizowany przez firmę Osadkowski SA. W zeszłym roku ekipa Osadkowski
SA pokonała ponad 2600 km i przeprowadziła lustrację setek hektarów pól.
Zobacz pierwszy film z cyklu eZielonePola i dowiedz się, m.in. jaka jest
bieżąca sytuacja rzepaku.
Wówczas organizatorzy odwiedzili 9 lokalizacji, a w spotkaniach wzięło udział ponad 1200
uczestników, 17 firm współpracujących oraz 7 mediów branżowych. A jak to będzie wyglądało w tym
roku?

Spotkania na polu online
Jak wiadomo, nadzwyczajna sytuacja panująca w kraju nie pozwala na spotkania terenowe. Dlatego
organizatorzy, wychodząc naprzeciw problemowi, wpadli na pomysł stworzenia cyklu filmów eZielone
Pola, które będą dla Was dostępne online i będziecie mogli je zobaczyć na swoich monitorach,
tabletach czy smartfonach. Ponadto dostęp do filmów będzie bezpłatny i nieograniczony, więc
zostając w domu, możecie dowiedzieć się więcej o agrotechnikach upraw, doborze odmiany rzepaku
i zbóż oraz technologiach ich ochrony. Nowe filmy będą się ukazywać na kanale YouTube
Osadkowski SA, a także w zakładce „eZielone Pola”, która znajduje się u góry naszej strony.

Bieżąca sytuacja rzepaku
Przede wszystkim organizatorzy żywią nadzieję, że tematyka oraz formuła cyklu, przypadną Wam do
gustu i chętnie będziecie zaglądać do kolejnych odcinków. W imieniu firmy Osadkowski
SA zachęcamy Was do przekazywania wszelkiego rodzaju uwag, spostrzeżeń oraz opinii.
Oczywiście wszystko po to, aby sprostać Waszym oczekiwaniom i móc przekazać Wam ogrom
wiedzy rolniczej w jak najlepszy sposób!

Pierwszy odcinek – eZielone Pola 2020
W pierwszym odcinku cyklu Marcin Kaczmarek z działu Doradztwa i Rozwoju Osadkowski SA
przedstawia, jaka jest bieżąca sytuacja rzepaku ozimego. Ponadto wskazuje różnice pomiędzy
dwiema odmianami – hybrydy oraz populacji.
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Nie przegapcie filmu, ponieważ oglądając tę relację z pola będziecie mogli dowiedzieć się:
Jak ciepła zima i fale ostatnich przymrozków wpłynęły na kondycję rzepaku?
W jaki sposób różnią się odmiany rzepaku Chopin F1 i SY Ilona?
Czym wyróżniają się te dwie odmiany rzepaku od pozostałych na rynku?
Kiedy i gdzie pojawiły się uszkodzenia w rzepaku, jakiego one są rodzaju?
Czy nawożenie roślin borem przynosi efekty?
Jakie choroby i kiedy mogą pojawić się w rzepaku?
Czym zwalczać pojawiające się jednostki chorobowe?
Zachęcamy do obejrzenia pierwszego filmu z cyklu eZielone Pola.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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