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Konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza - Łęczyna
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Spotkania polowe z cyklu Pola Klasy S organizowane przez firmę Syngenta
dobiegły końca. Ostatnią miejscowością w Polsce, gdzie mogliśmy się
spotkać na polach i ocenić efekty ochrony roślin jak i porównać odmiany – to
Łęczyna. W czwartek, dnia 29.06.2017 r. odbyło się już ostatnie, dziewiąte
spotkanie z tego cyklu. Tym razem gościliśmy w województwie
zachodniopomorski. Podczas tego spotkania odbył się także konkurs na
najlepszego operatora opryskiwacza.
Pola Klasy S dobiegły już końca. Był to bardzo intensywny czas. Wielkie zaangażowanie
i fantastyczna organizacja ze strony Organizatora tego cyklu spotkań – firmę Syngenta była widoczna
w każdej lokalizacji. Łącznie odbyło się 9 spotkań polowych w 8 województwach. Nadmienię, że
podczas tych wszystkich spotkań nawet pogoda nie zawiodła – jakby i ona doceniła trud
Organizatorów. Oni sami żartują, mówiąc: „Finalnie ani razu nie padało, także cieszymy się, że
i pogoda nam kibicuje”. Ostatnią miejscowością, w której odbyły się Pola Klasy S to Łęczyna,
miejscowość położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim.

Tegoroczne Pola Klasy S pożegnała Łęczyna

W Łęczycy można było zobaczyć m.in. kolekcję odmian zbóż, w tym hybrydowe odmiany jęczmienia
ozimego Hyvido
fot. Syngenta
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Pola Klasy S w Łęczynie odbyły się na terenie gospodarstwa Rolpol Łęczyna. Frekwencja w tej
miejscowości wyniosła 390 osób. Firma Syngenta na poletkach zaprezentowała najważniejsze
odmiany jęczmienia hybrydowego i pszenicy. Można było również zobaczyć maszyny firmy
Kverneland. Na koniec części polowej Organizatorzy zaprosili przybyłych gości na mały spacer,
ponieważ ostatnia uprawa, czyli rzepak był oddalony od pól ze zbożem. Jednak było warto zadać
sobie ten trud i obejrzeć do końca przygotowane poletka. W rzepakach zostały wycięte 5-cio metrowe
ścieżki, jednak rzepak pod ciężarem łuszczyn i licznych rozgałęzień położył się na nie i ostatecznie
ścieżki miały szerokość tylko 2 m. Osoby, które wytrwały i dotarły do tego punktu „wycieczki” miały
na co popatrzeć i o czym rozmawiać z ekspertami firmy Syngenta.

Konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza
Po części polowej przyszedł czas na rywalizację w konkursie na najlepszego operatora
opryskiwacza.

Po części polowej przyszedł czas na rywalizację w konkursie na najlepszego operatora
opryskiwacza. W tym roku to już druga edycja tego konkursu. Patronat medialny nad
tegorocznym wydarzeniem objął portal rolniczy – agrofakt.pl. W Łęczycy nie było łatwo
zachęcić uczestników spotkania do wzięcia udziału w konkursie. Jednak organizatorzy mieli swoje
sposoby, dzięki którym i tym razem nie zabrakło chętnych. Do drugiej części rozgrywek przeszło
zgodnie z regulaminem konkursu tylko pięciu najlepszych uczestników, którzy zdobyli najwyższą
liczbę punktów w teście wiedzy.

Konkurs na najlepszego Operatora Opryskiwacza – zwycięzcy
w Łęczynie
Najlepiej odpowiadających pięć osób w Łęczycy wzięło udział w kolejnych zmaganiach. Tym razem
pytania konkursowe obejmowały zagadnienia praktyczne. Jedna z konkurencji odbywała
się bezpośrednio przy opryskiwaczu Kverneland.
Po zliczeniu punktacji najlepszy w Łęczynie okazał się Pan Konrad Weiland, z kolei drugie miejsce
zajął Pan Patryk Masternak. Do dwójki najlepszych uczestników jury konkursu przyjedzie
bezpośrednio na ich gospodarstwa. Po tych wizytach zostanie wyłoniona jedna osoba z danej
lokalizacji. Ta osoba zmierzy się w finale, w walce o tytuł najlepszego Operatora Opryskiwacza
2017.

Niebawem wielki finał konkursu na najlepszego Operatora
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Opryskiwacza 2017 w Polsce
Zwycięzca konkursu, oprócz tytułu najlepszego Operatora Opryskiwacza 2017 otrzyma od
Organizatorów urządzenie „MobiPhyt Préparer Confortable” i „MobiPhyt Confort”
opatentowane przez firmę Syngenta.

Spośród zwycięzców konkursu z poszczególnych lokalizacji, w których odbywały się Pola Klasy S –
pięciu najlepszych uczestników zostanie zaproszonych na wielki finał. Ostateczne rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 11 lipca 2017 roku, we wtorek na Interrea Farm w Lewiczynie koło Grójca,
w gospodarstwie Państwa Puncewiczów. Zwycięzca konkursu, oprócz tytułu najlepszego Operatora
Opryskiwacza 2017 otrzyma od Organizatorów urządzenie „MobiPhyt Préparer Confortable”
i „MobiPhyt Confort” opatentowane przez firmę Syngenta. Jest to urządzenie do bezpiecznego
przygotowania cieczy roboczej ułatwiające jej nalanie do opryskiwacza. Dodatkowo najlepsi
zawodnicy otrzymają tablety, produkty Syngenta (do wyboru), nawozy od firmy Yara i upominki od
firmy Kverneland. Wszyscy finaliści otrzymają jednostkę siewną Hyvido o wartości 250zł oraz
upominki od partnerów.

Życzymy wszystkim finalistom z poszczególnych lokalizacji powodzenia!
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