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Pola Klasy S to cykl imprez, które odbywają się w różnych zakątkach Polski
przez niemal cały czerwiec. Jednym z ważniejszych wydarzeń organizowanym
w ramach cyklu są zmagania konkursowe. Tym razem chodzi o konkurs
operatorów opryskiwaczy w Szelejewie w Wielkopolsce.

Warsztaty i dobra zabawa

Pola Klasy S to także okazja do dobrej zabawy. druzyny rolników mierzyły się m.in. w przeciąganiu
liny

Szelejewo to miejscowość w powiecie gostyńskim, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Poznania.
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Właśnie w tym miejscu 13 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Syngenta
w ramach Pól Klasy S. Przywitała nas nieco kapryśna aura. Było wietrznie i pochmurnie. Na
szczęście niebo oszczędziło nam deszczu. Aura nie odstraszyła jednak rolników. Wręcz przeciwnie –
zainteresowanie było bardzo duże, z uwagi na konkurs operatorów opryskiwaczy w Szelejewie
przygotowane parkingi błyskawicznie zostały wypełnione samochodami i autokarami z gośćmi. – Ta
dzisiejsza pogoda to takie odzwierciedlenie całej tej wiosny – skwitował jeden z rolników.
Wśród wystawców na spotkaniu w Szelejewie znalazły się m.in. takie firmy jak Danko,
Kverneland czy Shell. Swoja ofertę skierowana do sektora Agro prezentował także Bank
BGŻ BNP Paribas. Rolnicy mogli również odwiedzić stoisko KRUS. Pola klasy S to jednak nie
tylko nauka i warsztaty. To także dobra zabawa. Syngenta wraz z partnerami przygotowała dla gości
w Szelejewie wiele atrakcji. Odbył się m.in. konkurs rzutów karnych czy przeciągania liny, a na gości
czekała także kuchnia orientalna – w specjalnie przygotowanym namiocie można było zasmakować
w specjałach Bliskiego Wschodu. Na wszystkich przybyłych czekały gadżety i upominki.

Nowe odmiany i uznane marki
Jako że impreza organizowana przez Syngentę w Szelejewie cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem, organizatorzy podzielili zwiedzających na kilka grup po kilkadziesiąt osób. Każda
z nich odwiedzała poletka na zasadzie przystanków przy kolejnych stacjach. Na każdej z nich
omawiane były istotne szczegóły dotyczące poszczególnych odmian. Zwiedzający mogli także
poznać portfolio produktowe Syngenty w zakresie m.in. środków ochrony roślin oraz proponowane
technologie.

Jak zwykle bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane maszyny.

W portfolio odmian rzepaku Syngenty znalazły się znane odmiany, jak i nowości, np. SY Alibaba
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F1, która była szczególnie promowana. Syngenta znana jest ze świetnych odmian jęczmienia
hybrydowego, którego nie zabrakło także i w Szelejewie, podobnie jak innych sztandarowych odmian
sygnowanych logo koncernu.
Firma Danko z kolei zaprezentowała swoją kolekcję nasienną. Wśród prezentowanych roślin znalazły
się m.in. owies, żyto hybrydowe – z odmianą Tur na czele – które zyskała już sobie sympatię rolników
czy pszenica ozima. W przypadku tej ostatniej wielu gości zwracało szczególną uwagę na
odmianę Arkadia, która na rynku nasiennym obecna jest już od kilku lat i cechuje się
wysoką stabilnością w plonowaniu.

Konkurs operatorów opryskiwaczy w Szelejewie

W finałowe szranki stanęło 5 uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem wiedzy.

Wisienką na torcie imprezy był konkurs operatorów opryskiwaczy w Szelejewie. Syngenta dba
bowiem nie tylko o skuteczność pestycydów, ale też o bezpieczeństwo ich stosowania i jak
najszerszą wiedzę operatorów. W dedykowanym namiocie chętni mogli rozwiązać test wiedzy,
a pięciu operatorów z największą liczbą punktów przechodziło do kolejnego etapu zmagań. Tu
musieli się zmierzyć z zadaniami teoretycznymi oraz praktycznymi.
Najlepszym uczestnikiem rywalizacji w Szelejewie okazał się Bartłomiej Jezierski. Druga lokata
przypadła w udziale Danielowi Kurkowiakowi. Ci dwaj uczestnicy będą mieli szansę na udział
w finałowych zmaganiach na poziomie ogólnopolskim, które czekają nas 11 lipca. Ponadto otrzymali
w nagrodę profesjonalne kombinezony o wartości 200 zł. W finałowe szranki w Szelejewie stanęli
również Adam Zgoła, Mariusz Nowak oraz Jarosław Adamczak. Rywalizację oceniało jury
w składzie: dr Grzgorz Doruchowski, Robert Strycharz oraz Jarosław Lustig. Patronem
medialnym konkursu operatorów opryskiwaczy jest agrofakt.pl.
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