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Przedostatnie spotkanie polowe w ramach Pola Klasy S zorganizowane przez
firmę Syngenta już za nami! We wtorek, tj. 27.06.2017 r. odbyło się już ósme
spotkanie z tego cyklu. Tym razem impreza ta była w miejscowości Nowa
Wieś Ujska w województwie wielkopolskim. Podczas tego spotkania odbył się
także konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza.
Pola Klasy S w Nowej Wsi Ujskiej odbyły się na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian
w Nowej Wsi Ujskiej. We wcześniejszych latach tą lokalizację odwiedzało około 200-300 osób.
Jednak w tym roku liczba ta wzrosła do 380! Na dobrze założonych i dopilnowanych poletkach
ZDOO Nowa Wieś Ujska uczestnicy spotkania, z dużą uwagą oglądali zastosowane technologie
oparte na produktach firmy Syngenta. Już niebawem staniemy przed dokonaniem wyborów zarówno
odmian roślin rolniczych, jak i śor na nowy sezon wegetacyjny. To jedyna taka okazja, żeby zobaczyć
wynik finalny zastosowanych środków ochrony roślin oraz
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Z rzepaków można było zobaczyć między innymi SY Florida F1 – ubiegłoroczna rowość oraz SY
Alibaba F1 – najnowszy rzepak kiłoodporny

z bliska ocenić kolekcję odmian roślin rolniczych, w tym nowości. Na poletkach Nowej Wsi Ujskiej
można było zobaczyć m.in. nowe odmiany rzepaku SY Alibabę F1 oraz SY Floridę F1- znaną już
części gospodarstw, a także pszenice i jęczmień ozimy Hyvido. Odwiedzający mogli zobaczyć także
efekty doświadczeń z nawozami przygotowanymi przez firmę Yara, maszyny firmy Kverneland,
a także N-Sensor zamontowany na rozsiewaczu nawozów Kverneland.
Pola Klasy S to nie tylko duża dawka wiedzy. To także czas spotkań i panel wymiany doświadczeń.
Firma Syngenta zadbała, żeby każdy z przybyłych gości mógł swobodnie odpocząć, napić się kawy
czy wzmocnić obiadem. W tym czasie można było również przejść do namiotu z palmami, w którym
czekały przygotowane na nas smaki kuchni arabskiej.
Po części oficjalnej przyszedł czas na konkury – zarówno te mniejsze, jak i te duże. Niewątpliwie,
najwięcej emocji wśród uczestników spotkania wzbudzał konkurs na najlepszego
operatora opryskiwacza. Chętnych było dużo, jednak do drugiego etapu mogła się dostać tylko
piątka najlepszych uczestników. Po raz pierwszy w tej edycji zdarzyło się, uczestnik zdobył 20
punktów czyli maksymalną liczbę. Sprawdziliśmy nazwisko i już wszystko było wiadome. Pan
Grzegorz Piętka – to finalista zeszłorocznego konkursu na najlepszego operatora
opryskiwacza 2016.

Konkurs na najlepszego Operatora Opryskiwacza 2017
W tym roku ruszyła druga edycja konkursu na najlepszego Operatora Opryskiwacza 2017 w ramach
spotkań Pola Klasy S. Patronem medialnym tego wydarzenia jest portal rolniczy agrofakt.pl.
Pierwszy etap konkursu, jak już wcześniej wspomniano obejmuje część teoretyczną – pytania
testowe. Najlepiej odpowiadających pięć osób bierze udział w kolejnych zmaganiach, które obejmują
już zadania praktyczne, w tym roku również przy opryskiwaczu.
W kolejnym etapie jury konkursu przyjedzie bezpośrednio na gospodarstwa dwójki najlepszych
zawodników z każdej lokalizacji. Po tych wizytach zostanie wyłoniona jedna osoba z danej lokalizacji.
Ta osoba zmierzy się w finale, w walce o tytuł najlepszego Operatora Opryskiwacza 2017.

Laureaci konkursu na najlepszego Operatora Opryskiwacza
w miejscowości Nowa Wieś Ujska
Spośród licznych zgłoszeń kandydatów, którzy wzięli udział w zmaganiach konkursowych
w lokalizacji Nowa Wieś Ujska – wybrano 5 osób, które najlepiej poradziły sobie z testem wiedzy.
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W kolejnym etapie najlepsza piątka uczestników zmierzyła się z zadaniami praktycznymi, w tym
również przy opryskiwaczu. Wśród laureatów II etapu konkursu na najlepszego Operatora
Opryskiwacza na Polach Klasy S w miejscowości Nowa Wieś Ujska najwyższą liczbę punktów
uzyskał Pan Grzegorz Piętka, który tym samym zajął pierwsze miejsce. Pan Grzegorz
w zadaniach testowych zdobył 20 punktów/20 punktów możliwych do zdobycia.
praktycznych zdobył aż 27,5 punktów na 28 możliwych do zdobycia. Z kolei drugie
zaszczytne miejsce zajął Pan Tadeusz Wiśniewski.

Pasja łączy ludzi
Wśród najlepszej „5” uczestników znalazło się małżeństwo. Pani Justyna RezmierskaPiętka i Pan Grzegorz Piętka. To, że rolnictwo dla tej wyjątkowej pary jest prawdziwą pasją, nikt
nie ma wątpliwości! Zarówno Pani Justyna jak i Pan Grzegorz świetnie sobie poradzili
w rozwiązywaniu testów. Pani Justyna zdobyła tylko jeden punkt mniej od męża, który zdobył
maksymalną liczbę punktów. W drugim etapie, w części praktycznej Pani Justyna zajęła 3 miejsce
i tylko jeden punkt zabrząknął, żeby znalazła się w finałowej dwójce uczestników z lokalizacji Nowa
Wieś Ujska. Pan Grzegorz zdobył ostatecznie pierwsze miejsce w lokalizacji Nowa Wieś Ujska, a do
maksymalnej liczby punktów zabrakło mu tylko 0,5 punkta! Wielki sukces zarówno Pani Justyny jak
i Pana Grzegorza.
Serdecznie gratulujemy!

Nagrody w konkursie na najlepszego operatora 2017
Spośród wszystkich zwycięzców konkursu ze wszystkich lokalizacji Pola Klasy S, którzy
zakwalifikowali się do etapu: „wizyta w gospodarstwie” – jurorzy wybiorą 5 najlepszych osób.
Zawalczą oni o bardzo atrakcyjne nagrody. Suma nagród w konkursie to aż 14 000zł plus nagrody od
partnerów konkursu.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!
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