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Pola klasy S: ruszył kolejny cykl spotkań
Autor: Łukasz Wasak
Data: 30 maja 2017

„Pola klasy S” to cykl spotkań polowych organizowanych przez firmę
Syngenta dla rolników. Tematem spotkań jest przede wszystkim prezentacja
kolekcji odmian zbóż i rzepaku oraz szkolenie w zakresie agrotechniki
i wymiana doświadczeń.
Wszyscy plantatorzy jęczmienia hybrydowego, pszenicy ozimej czy rzepaku powinni zainteresować
się spotkaniami z cyklu „Pola klasy S”. Rolnicy maja okazję obejrzeć w jednym miejscu kilkanaście
odmian zbóż i rzepaku z kolekcji Syngenta, mogą je dotknąć, przyjrzeć im się, dowiedzieć jaka
została zastosowana technologia i widzą jej efekt. W tym roku mamy rekordowo dużo takich
spotkań, bo aż 9, także każdy powinien znaleźć dla siebie dogodną lokalizację – mówi Kinga
Rupiewicz, reprezentująca firmę Syngenta.

Pola klasy S: spora dawka wiedzy
Rolnicy maja okazję obejrzeć w jednym miejscu kilkanaście odmian zbóż i rzepaku z kolekcji
Syngenta
Kinga Rupiewicz

Na polach można zobaczyć w praktyce efekty działania kompleksowych programów ochrony roślin,
które ma w swojej ofercie Syngenta. Są one omawiane przez ekspertów. Kinga Rupiewicz krótko
podsumowuje, co w głównej mierze przyciąga rolników do serii spotkań „Pola klasy S”: – możliwość
w jednym miejscu zobaczenia i porównania tylu odmian, spotkania z ekspertami i innymi rolnikami.
Możliwość porozmawiania o lokalnych problemach. Poza zwiedzaniem poletek, zainteresowani
rolnicy mogą zapoznać się z maszynami marki Kverneland oraz z produktami firmy Yara. Podczas
spotkań można będzie także wziąć udział w konkursie na najlepszego operatora opryskiwacza.
Harmonogram spotkań przedstawiamy w poniższej tabeli. Spotkania trwają od godziny 9:00 do
13:00.
Termin

Miejsce

30.05

Gospodarstwo Rolne Bajdyty i Lipowo
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01.06

06.06

08.06

13.06

20.06

22.06

27.06

29.06

Bajdyty
11-200 Bartoszyce
Gospodarstwo Rolne Maciej Gralewski
Kostrogaj 29 k.Boryszewa
09-402 Płock
Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk
Rogóźno Zamek 1
86-318 Łasin
Przedsiębiorstwo Rolne Agromlek Sp. z o.o. Gniechowice
Ul. Wrocławska 34
55-080 Kąty Wrocławskie
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Z. Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 1
63-820 Piaski
HR Smolice Sp. z o.o. „Grupa IHAR”, Z. Jankowice
Jankowice 1a/3
37-561 Chłopice
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. O. w Zamościu
22-678 Ulhówek
ul. Tomaszowska 142
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej
Nowa Wieś Ujska 37
64-850 Ujście
Gospodarstwo Rolpol Sp. z o.o.
Łęczyna 1
73-112 Stara Dąbrowa
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