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Operator Opryskiwacza: konkurs Syngenta z cennymi
nagrodami
Autor: Beata Kozłowska
Data: 19 maja 2016

Kto zostanie najlepszym Operatorem Opryskiwacza 2016 r.? Dla
najlepszych wartościowe nagrody!
Syngenta proponuje wspólną rywalizację i zabawę operatorom opryskiwaczy, w trakcie której będą
mogli wykazać się umiejętnościami i zdobyć prestiżowy tytuł Operatora Opryskiwacza 2016.
– Konkurs przeprowadzony będzie etapami – mówi Kinga Rupiewicz z firmy Syngenta. –
Zapraszamy wszystkich, którzy czują się na siłach na spotkania na Polach Klasy S. Podczas
każdego ze spotkań odbędzie się pierwszy etap konkursu, a trzech najlepszych operatorów
zostanie nagrodzonych.

Pola Klasy S to coroczne spotkania polowe, gdzie można obejrzeć najnowsze odmiany pszenicy
i jęczmienia hybrydowego oraz rzepaku. (fot. Syngenta)

Pola Klasy S to coroczne spotkania polowe, gdzie można obejrzeć najnowsze odmiany pszenicy
i jęczmienia hybrydowego oraz rzepaku. To doskonała okazja, żeby zapoznać się także
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z najnowszymi produktami ułatwiającymi produkcję zbóż, oraz by porozmawiać z ekspertami
Syngenta.
– Optymalne stosowanie produktów ułatwiających uprawy polowe zależy od znajomości zasad
odpowiedzialnego rolnictwa i od umiejętności operatorów opryskiwaczy – dodaje Kinga
Rupiewicz. – Dlatego podczas konkursu Operator Opryskiwacza 2016 r. sprawdzimy przede
wszystkim wiedzę, znajomość zasad odpowiedzialnego rolnictwa, sposób przygotowywanie cieczy,
a w czasie eliminacji i finału będą testy wiedzy oraz zadania manualne. Konkurs nie będzie łatwy,
ale jest o co walczyć. Nagrodą główną w finale konkursu będzie stanowisko
Heliosec – innowacyjne urządzenie przeznaczone do utylizacji płynnych pozostałości
zanieczyszczonych środkami ochrony roślin. Wartość nagrody to ok. 20 tys. zł. Będzie to drugie
takie urządzenie w Polsce!
Podczas każdego ze spotkań na Polach Klasy S rozegrane zostaną eliminacje konkursu. Najlepsi
w każdym etapie zostaną także uhonorowani nagrodami. Każdy z trzech najlepszych operatorów
otrzyma profesjonalny kombinezon i rękawice nitrylowe oraz dyplom Dobrego Operatora
Opryskiwacza i Odpowiedzialnego Rolnika.

Następnego dnia po eliminacjach na Polach Klasy S jury konkursowe odwiedzi gospodarstwa trzech
najlepszych operatorów pierwszego etapu. (fot. Syngenta)

Eliminacje odbędą się podczas spotkań na Polach klasy S:
woj. dolnośląskie – Gniechowice, 2.06
woj. wielkopolskie – Szelejewo, 9.06
woj. lubelskie – Ulhówek, 14.06
woj. podkarpackie – Jankowice, 16.06
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woj. zachodniopomorskie – Łęczyna, 23.06
woj. kujawsko-pomorskie – Rogoźno, 28.06
woj. warmińsko-mazurskie – Bajdyty, 30.06
Do konkursu można przystąpić, przychodząc na dowolne spotkanie na Polach Klasy S – trzeba
jednak już na miejscu wypełnić formularz zgłoszeniowy i oddać go do godziny 11:30. Kolejny
etap już dla najlepszych, będzie o godzinie 13:00. Następnego dnia po eliminacjach na Polach Klasy
S jury konkursowe odwiedzi gospodarstwa trzech najlepszych operatorów pierwszego etapu.
Także tu będzie sprawdzana wiedza praktyczna uczestników konkursu.

Do konkursu można przystąpić, przychodząc na dowolne spotkanie na Polach Klasy S – trzeba
jednak już na miejscu wypełnić formularz zgłoszeniowy. (fot. Syngenta)

– Do finału zaprosimy wszystkich 7 zwycięzców eliminacji – mówi przedstawicielka Syngenty. – Finał
konkursu odbędzie się na spotkaniu Interra Farm na początku lipca. Każdy z finalistów, który
przyjedzie na Interra Farm otrzyma nasiona jęczmienia ozimego Hyvido (wartości 250 zł) oraz inne
upominki.
Ale to tylko początek nagród.
Zwycięzca finału otrzyma w nagrodę stanowisko Heliosec, zdobywca drugiego miejsca będzie mógł
wybrać dla siebie produkty firmy Syngenta o wartości 3 tys. zł, a trzecie miejsce będzie
premiowane produktami Syngenty o wartości 1,5 tys. zł. Być może najważniejszy jest jednak
pierwszy, jakże prestiżowy, tytuł Operatora Opryskiwacza 2016 r.
Dodajmy jeszcze, że nasza redakcja jest patronem medialnym konkursu.
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Więcej o Polach Klasy S z 2017 roku znajdziecie w artykule: Konkurs na najlepszego operatora
opryskiwacza – tym razem Gniechowicach
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