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Szóste spotkanie polowe w ramach Pola Klasy S organizowanych przez firmę
Syngenta już za nami. We wtorek, tj. 20.06.2017 r. spotkanie to odbyło się
w województwie podkarpackim. Spotkaniu temu współtowarzyszył konkurs na
najlepszego operatora opryskiwacza w Jankowicach.
Podczas przejścia przez przygotowane poletka można było ocenić efekty zastosowanych
technologii ochrony roślin oraz zobaczyć i porównać kolekcję odmian roślin rolniczych.

Pola Klasy S w Jankowicach zostały zorganizowane na terenie HR Smolice Sp. z o.o. „Grupa IHAR”.
Dotychczas we wszystkich lokalizacjach, na których odbyły się spotkania z cyklu Pola Klasy S
towarzyszyła piękna pogodna. Jednak Jankowice przywitały przybyłych gości największym słońcem.
Choć upał dawał się we znaki i termometry pokazywały 30 stopni – wody nie zabrakło i udało się
przetrwać nawet tak trudne warunki. Frekwencja była bardzo wysoka w Jankowicach, bo ponad 650
osób głodnych wiedzy i nowych technologii. Podczas przejścia przez przygotowane poletka można
było ocenić efekty zastosowanych technologii ochrony roślin oraz zobaczyć i porównać kolekcję
odmian roślin rolniczych.

Konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza w Jankowicach
Wraz z tegorocznym cyklem spotkań w ramach Pola Klasy S ruszyła również druga edycja
konkursu na najlepszego Operatora Opryskiwacza 2017
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Wraz z tegorocznym cyklem spotkań w ramach Pola Klasy S ruszyła również druga edycja konkursu
na najlepszego Operatora Opryskiwacza 2017. Patronem medialnym tego wydarzenia jest
portal rolniczy agrofakt.pl. Spośród osób, które zgłosiły się do udziału w tym konkursie, wybrano
5 osób, które najlepiej poradziły sobie z testem wiedzy. Finalnie jednak, jeden z laureatów w ostatniej
chwili się rozmyślił. Stąd w kolejnym etapie konkursu podczas zadań praktycznych konkurowała ze
sobą tylko czwórka uczestników.

Laureaci konkursu na najlepszego Operatora
Opryskiwacza w miejscowości Jankowicach
Wśród laureatów II etapu konkursu na najlepszego Operatora Opryskiwacza na Polach Klasy S
w miejscowości Jankowice najwyższą liczbę punktów uzyskał Pan Andrzej Wawrzyniec, który tym
samym zajął pierwsze miejsce. Z kolei drugie zaszczytne miejsce zajął Pan Julian Czech.
Nagrodą na tym etapie jest profesjonalny kombinezon ufundowany przez firmę Syngenta. Nad
poprawnością wykonywanych dzisiejszych zadań czuwało jury, w skład którego wchodził Pan
Grzegorz Doruchowski oraz Pan Jarosław Lustig.
Teraz do zwycięzców bezpośrednio na ich gospodarstwa przyjedzie jury i rozpocznie się
kolejny etap konkursu „wizyta w gospodarstwie”.

Nagrody w konkursie na najlepszego operatora opryskiwacza 2017
Spośród wszystkich zwycięzców konkursu ze wszystkich lokalizacji Pola Klasy S, którzy
zakwalifikowali się do etapu: „wizyta w gospodarstwie” – jurorzy wybiorą 5 najlepszych osób.

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 serdecznie gratulujemy!
Sprawdź relację z kolejnych spotkań:
Spotkanie w Ulchówku
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